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Výročí prostějovských 
kněží – historiků 

V  letošním roce si připomínáme významné výro-
čí prostějovských kněží – historiků. Jedním z  nich 
je František Koželuha. František Koželuha (1845–
1912), rodák z  Bojkovic u Uherského Hradiště po 
gymnaziálních studiích ve Strážnici a v  Prešpurku 
vystudoval v Olomouci teologii. V roce 1871 byl vy-
svěcen na kněze. Potom působil jako kaplan v Rož-
nově pod Radhoštěm a v Polešovicích. Protože získal 
aprobaci pro vyučování náboženství na středních 
školách, byl 24. 10. 1883 jmenován suplentem ná-
boženství na Zemské reálce v  Prostějově. Učil také 
češtinu. Profesorem náboženství byl jmenován v roce 
1887. Do Prostějova přišel jako zkušený badatel. Měl 
za sebou publikaci nazvanou Kytice z národních po-
věstí Valachů (1874) a spolupráci v oblasti dialekto-
logie s Františkem Bartošem. 

Také v  Prostějově se intenzívně věnoval arche-
ologii, historii a etnologii. Začal pátrat po pros-
tějovských pramenech v  různých archivech (např. 
Brno, Olomouc, Roudnice, na Labem Levoča). 
„ Dějinám čili minulosti Prostějova jsem věno-
val největší pozornost a shledal jsem, že jsou zde 
mnohé věci, které zasluhují uveřejnění. Mám tedy 
hojnost materiálu, z něhož by se daly sestavit ději-
ny Prostějova, kdyby pro tuto věc v zastupitelstvu 
bylo porozumění,“ uvedl ve svých pamětech. Kože-
luha byl tedy prvním historikem, který formuloval 
problém napsání dějin města Prostějova. Zákla-
dem by byly bezpochyby jeho hlavní studie uve-
řejněné ve výročních zprávách reálky : Paměti o 
věcech náboženských od nejstarší doby až do roku 
1620, Paměti o školách prostějovských od počátku 
až do roku 1620 a Knihtiskařství v  Prostějově. I 
když plán na syntetické zpracování dějin Prostějo-
va se neuskutečnil, položil svými pracemi k němu 
pevný základ. 

Výsledky svých bádání uveřejňoval například ve 
výročních zprávách Zemské reálky v Prostějově, Ča-
sopise Matice moravské, Vzájemnosti, Časopise Vlas-
tivědného spolku muzejního v  Olomouci, Hlasech 
z  Hané, Hanáckém kraji a dalších listech. Byl také 
autorem hesla Prostějov pro Ottův slovník naučný. 
Pozornost věnoval významným osobnostem spjatým 
s Prostějovem (např. osvícenec a knihovník Jan Alois 
Hanke z Hankenštejna, biskup Jan Filipec, jezuitský 
misionář Jindřich Václav Richter) . Dále psal o pou-
ti Slovanů do Říma ke dni našich apoštolů Cyrila a 
Metoděje r. 1881 či o dějinách řemesel domácích. Byl 
muzejním kustodem, přednášel, organizoval výstavy 
a podílel na uspořádání městského archivu.

V Prostějově se také zapojil do spolkové a veřejné 
činnosti. „ Pracoval jsem v Prostějově v různých smě-
rech a všude jsem se honil za svými ideály,“ uvedl ve 
svých pamětech. Byly jimi národní myšlenka, morál-
ka, křesťanství a cyrilometodějská tradice. Na těchto 
hodnotách postavil a rozvíjel Spolek katolických to-
varyšů a Katolickou politickou jednotu.

P. František Koželuha strávil v našem městě pěta-
dvacet let. Mnohdy to byla léta náročná,ať už v jeho 
zaměstnání , setkával se také s nepochopením ve své 
politické činnosti. To vše i se stupňujícími zdravot-
ními problémy jej vedlo k  odchodu na odpočinek a 
k návratu na rodné Slovácko. Poslední léta žil ve Vla-
chovicích, kde také zemřel. Pohřební obřady v Bílo-
vicích vedl 6. 1. 1912 kroměřížský probošt a pozdější 
olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. 

Co zůstalo po P. Františku Koželuhovi v našem měs-
tě? Jsou to bezpochyby články a studie , z nichž čerpá i 
současná historiografi e. Je to torzo osobního fondu za-
hrnujícího některé rukopisy, části prací a koresponden-
ci (uloženo ve Státním okresním archivu v Prostějově) 
a je to také i Koželuhova ulice nacházející se v centru 
města. Na jeho památku a jako ocenění zásluh o pozná-
ní historie města Prostějova zastupitelstvo na své schůzi 
20. 10. 1939 rozhodlo o přejmenování bývalé ulice Trie-
schetovy na ulici Koželuhovu. 

Koželuhovy studie a články s komentářem vydal v roce 
2004 v olomoucké Matici cyrilometodějské ve doudílné 
publikaci Paměti o věcech náboženských Jiří Laurenčík. 

 Hana Bartková 
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rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených 
organizací skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 
21.420.738,51 Kč (upravený rozpočet k 31.12.2011 vykázal záporné 
saldo ve výši 106.608.315,22 Kč; zlepšený výsledek oproti upravené-
mu rozpočtu je tedy plus 85.187.576,71 Kč;),  hospodaření města 
Prostějova v hlavní činnosti, na základě výsledku aktuálního prin-
cipu zjištěného z výkazu zisku a ztráty ÚSC za období 12/2011, skon-
čilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 206.977.945,70 Kč,  
hospodaření města Prostějova v hospodářské činnosti v oblasti 
realizace digitálních map, na základě výsledku aktuálního principu 
zjištěného z výkazu zisku a ztráty ÚSC za období 12/2011, skončilo 
ztrátou ve výši 87.878,79 Kč. Ztrátu podnikatelské činnosti uhra-
dit z nerozděleného zisku minulých let, který vykazuje částku plus 
392.542,77 Kč, převod zůstatku finančních prostředků na základ-
ním běžném účtu k 31.12.2011 ve výši 75.520.581,25 Kč, zjištěný 
z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – 
Fondu rezerv a rozvoje (zůstatky jednotlivých účtů k 31.12.2011 jsou 
uvedeny na straně 11 důvodové zprávy), převod finanční částky 
1.598.700,50 Kč, zaúčtované dne 29.12.2011 jako zdroj Fondu ze-
leně dle statutu tohoto fondu (tvorba z příjmů rozpočtu města, dále 
z příjmů souvisejících se záborem veřejné zeleně, s náhradami za 
ekologickou újmu za zábor veřejné zeleně v majetku města, dále s ná-
hradami za ekologickou újmu při kácení dřevin rostoucích mimo les 
v majetku města a finančními prostředky přijatými na účet města od 
třetích osob určených na rozvoj zeleně), do Fondu rezerv a rozvoje 
z důvodu vynulování určených trvalých peněžních fondů na základě 
usnesení ZMP č. 10235 ze dne 20.12.2011, odvod finančních pro-
středků zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organi-
zací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na 
základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci 
aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizo-
vatelem je město Prostějov, představující celkovou sumu 1.293.630 
Kč (viz strana 8, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací v kapitole 20 – Školství, kultura a sport a 21 – Sociální věci) 
jednotlivými subjekty v plné navrhované výši. Takto získané finanční 
zdroje převést v roce 2012 na krátkodobé prostředky na bankovních 
účtech města – trvalý peněžní fond města Prostějova - Fond rezerv a 
rozvoje, rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6402 2229 1 1.293.630
Odvod části ZVH příspěvkových organizací zřízených městem

Zvyšuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1 1.293.630
Fond rezerv a rozvoje

finanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova 
v roce 2011 tak, jak je uvedeno na straně 15 ve „Finančním hospo-
daření - návrhu finančního vypořádání roku 2011 v Kč,

rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 1.371.533,96 Kč  
dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly fi-
nančně zajištěny rozpočtem roku 2011, ale prostředky nebyly plně 
čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2012, 
popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů
Kap. ODPA Pol. UZ Částka v Kč Název akce

11 6171 5137 1 100.000 Pořízení mobiliáře na OD - 
stěhování odboru

11 6171 5171 1 271.933,96 Oprava podlah na OD - 
stěhování odboru

40 2333 5171 1 171.200 Odbahnění MN v části 
Kralický háj

40 3745 5169 1 300.000 Žešov – výsadba zeleně

50 6409 5169 1 40.000
Odměny spol. OMEGA 
za aukce pozemků u nové 
nemocnice

50 6409 6130 1 11.400

Výkup nemovitosti 
Demelova 6, 
Prostějov - dořešení 
problematiky

50 6409 6130 1 477.000 CS Žešov - výkup 
pozemků

Snižuje stav rezerv města 
- Fondu rezerv a rozvoje

Kap. ODPA Pol. UZ Částka v Kč Název akce

70 8115 1 1.371.533,96 Požadavky kapitol 
11, 40, 50

rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřed-
nictvím Olomouckého kraje, Olomouckým krajem a SFŽP ČR, 
kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola ODPA Položka UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6402 5364 1 2.623.259,52

70 6402 5365 1 248.000

70 6402 5366 1 315.217,88

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minul. rozpočt. obldob. a 
výdaje fi n. platby daní a poplatků krajům, obcím a SF, výdaje 
fi nan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi – fi n. vypořádání 
roku 2011

Snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace O hodnotu v  Kč

70 8115 1 3.186.477,40

Fond rezerv a rozvoje

Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace O hodnotu v  Kč

70 6402 2222 1 13.703

Ostat. příjmy z fi n. vypořádání předchozích let od jiných 
veřejných rozpočtů – fi n. vypořádání roku 2011 se SR ČR.

Zvyšuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace O hodnotu v  Kč

70 8115 1 13.703

Fond rezerv a rozvoje

rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2011 podléhající, na 
základě usnesení ZMP č. 11273 ze dne 21.12.2010, dodatečnému 
schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova 
po skončení kalendářního roku 2011, a kterými se v rámci uprave-
ného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 
2011 o částku 73.803.434,35 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové 
zprávě na straně 9 a 10,

upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2011 na základě 
provedených rozpočtových opatření roku 2011, která jsou evidová-
na na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova,

výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizova-
telem bylo k 31.12.2011 město Prostějov tak, jak je uvedeno v dů-
vodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvko-
vých organizací v roce 2011 u kapitoly 20 – Školství, kultura a sport 
a 21 – Sociální věci,

příděl zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových orga-
nizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části, popř. zisku 
z doplňkové činnosti do peněžních fondů těchto organizací tak, jak 
je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednot-
livých příspěvkových organizací v roce 2011 u kapitoly 20 – Škol-
ství, kultura a sport a 21 – Sociální věci (příděl realizovat v souladu 
se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

vzalo na vědomí

zprávu o ověření „Rozpočtového hospodaření města Prostějova 
a jím řízených organizací – závěrečného účtu města Prostějova za 
rok 2012“ vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, 
audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava. 

pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomoucké-
ho kraje, Olomouckým krajem a SFŽP ČR v celkovém objemu 
3.186.477,40 Kč, které vzniklo nečerpáním nebo nedočerpáním 
transferů na CS Bří Čapků v PV s ÚZ 605 (70.420,01 Kč), bez-
peč. doprav. opatř. na ul. Na Hrázi v PV; zvýšení bezb. dopr. na 
ul. Kostelecká v PV s ÚZ 608 (244.797,87 Kč, rozvoj profesních 
schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy s  ÚZ 
13233 (358.736,52 Kč), transfery na příspěvek na péči s ÚZ 13235 
(1.203.400 Kč), transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi s ÚZ 
13306 (56.322 Kč), sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 s ÚZ 

98005 (243.390 Kč), výkon agendy stát. správy v oblasti soc. služeb 
s ÚZ 98116 (761.411 Kč) a odvodu ekologického poplatku ve výši 
248.000 Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převe-
deny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje 
a účet SFŽP ČR z krátkodobých prostředků uložených na bankov-
ních účtech města (fond rezerv a rozvoje),

aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého 
kraje ve výši 13.703 Kč  jako kompenzace účelových prostředků 
výdajů na volby do zastupitelstev obcí s ÚZ 98074, které byly dota-
cemi vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí s tím, že pro-
středky budou po obdržení zaúčtovány do krátkodobých prostřed-
ků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje). 
Finanční vypořádání dotací bylo zasláno na Olomoucký kraj,

závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace ma-
jetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2011 a stav majetko-
vých účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, 
s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inven-
tarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2011, tak jak jsou 
uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 35 v „Majetku 
města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vy-
brané rozvažné ukazatele)“ a v „Závěrečné inventarizační zprávě o 
výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 
31.12.2011" ze dne 27.2.2012,

uložilo

vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova 
převést v roce 2012 zůstatek finančních prostředků na základním 
běžném účtu k 31.12.2011 ve výši 75.520.581,25 Kč, zjištěný z účet-
ní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – Fon-
du rezerv a rozvoje,

vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov uhradit ztrátu 
z hospodářské činnosti města Prostějova v roce 2011 v oblasti re-
alizace digitálních map ve výši 87.878,79 Kč v roce 2012 z neroz-
děleného zisku let minulých, který vykazuje k 31.12.2011 hodnotu 
392.542,77 Kč,

vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějo-
va realizovat v roce 2012 převod finančních zdrojů získaných ze 
zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, 
doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na 
účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organi-
zacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 
1.293.630 Kč na krátkodobé prostředky na bankovních účtech 
města - fond rezerv a rozvoje,

vedoucím odborů Magistrátu města Prostějova - správcům ka-
pitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 
město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2012, důsledně reali-
zovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření 
za rok 2011 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění 
v průběhu roku 2012,

vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova, 
v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolo-
vat během roku 2012 oprávněnost prováděných úprav finančních 
plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Pro-
stějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na 
odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neo-
právněného užití,

vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace 
zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organi-
zací s finanční částkou zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011, 
popř. zisku z doplňkové činnosti pro příděl do peněžních fondů a 
jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2012 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem 
finančních prostředků zlepšeného výsledku hospodaření, v rámci 
aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravi-
del uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitel-
stva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,

ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 
město Prostějov přidělit schválené fi nanční prostředky zlepše-
ného výsledku hospodaření roku 2011, celého nebo jeho části, 
popř. zisku z doplňkové činnost ve prospěch peněžních fondů 
dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zá-
konem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. 
odvod fi nančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci ak-
tivního fi nančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést 
do jednoho týdne od písemného oznámení fi nančních částek 
příslušným vedoucím řídícího odboru.

Závěrečný účet města Prostějova za rok 2011
Zastupitelstvo města Prostějova schválilo na svém jednání dne 17. 4. 2012 závěrečný účet města: 

celoroční hospodaření roku 2011, a to bez výhrad s tím, že:



Ratingová agentura Moody´s sezná-
mila vedení města i veřejnost s aktuálním 
ratingovým hodnocením Prostějova. Ten 
je opět na nejlepší úrovni -  Aa1.cz

Národní rating města Prostějov na 
úrovni Aa1.cz odráží řadu faktorů, ze-
jména závazek současného vedení města 
udržet nízkou úroveň zadlužení a také 
dosavadní solidní provozní výsledky 
města. Rating rovněž zohledňuje jen 
omezený růst příjmů ze sdílených daní 
očekávaný v příštích dvou letech, což 
by mohlo oslabit schopnost samofi nan-
cování kapitálových výdajů města. Bez 
přehodnocení svých kapitálových výdajů 
by tak město bylo nuceno využít externí 
zdroje fi nancování. Rating bere v úvahu 
také, pro český municipální sektor ty-
pickou, omezenou fl exibilitu provozních 
příjmů a výdajů. 

V posledních pěti letech město Pros-
tějov dosahovalo solidních provozních 
přebytků. Výjimkou byl pouze rok 2009, 
ve kterém se město muselo vyrovnat s 
prudkým propadem sdílených daní v ce-
lém municipálním sektoru souvisejícím s 
ekonomickou recesí. Navzdory okolnos-
tem se městu podařilo udržet provozní 
výdaje pod kontrolou a v letech 2010 a 
2011dokonce došlo k jejich mírnému 
snížení v souladu s vývojem příjmů. 
Výsledkem těchto opatření byl návrat 
hrubého provozního výsledku (HPV) 
na solidní dvoucifernou úroveň 14 % 
provozních příjmů z 9 % v roce 2009. 
Provozní přebytky města budou podle 
Moody’s do budoucna záviset hlavně na 
růstu příjmů, jejichž vývoj je momen-
tálně nejistý. Je však pravděpodobné, že 
HPV zůstane na dostatečné úrovni. 

Mírně slabší provozní přebytky za-
znamenané v posledních třech letech a 
klesající objem majetku k prodeji vedl v 
roce 2011 k poklesu investičních výdajů 
na 22 % celkových výdajů z průměru 30 
% v letech 2006 – 2009. I když má město 
připravenu celou řadu investičních akcí, 
jednotlivé projekty mohou být v případě 
nutnosti odloženy, což zvyšuje míru fl e-
xibility kapitálových výdajů, které jsou 
na rok 2012 plánované ve výši 15 % cel-
kových výdajů. 

Přiměřená výše kapitálových výdajů se 
zaměřením na projekty spolufi nancova-

né EU nebo ze státních dotací v posled-
ních čtyřech letech napomohla městu 
udržet si v průměru vyrovnaný rozpočet. 
Díky tomu Prostějov udržel i dobrou 
úroveň hotovostních rezerv. Současné 
hotovostní rezervy stačí na podporu fi -
nancování investičních projektů přinej-
menším v roce 2012. V případě výraz-
ného zhoršení plnění příjmů v důsledku 
zpomalení růstu ekonomiky nebo recese 
by město uvažovalo o využití kontoko-
rentního úvěru zejména na předfi nanco-
vání investičních projektů fi nancovaných 
dotacemi. Ve střednědobém výhledu by 
to podle Moody’s mohlo vést i k čerpání 
dlouhodobého úvěru. 

Zadluženost města je v současné době 
velmi nízká. Přímý a nepřímý dluh Pro-
stějova na konci roku 2011 dosáhl 8 % 
provozních příjmů. Přitom přímý dluh 
je téměř nulový (0,3 % provozních pří-
jmů) a nepřímý dluh se vztahuje k záruce 
poskytnuté za úvěr společnosti MIPRO-
STAV, jejímž majoritním vlastníkem je 
město Prostějov. 

Silné stránky 
Mezi silné stránky Prostějova patří: 
• Velmi nízká úroveň zadlužení. 
• Solidní provozní výsledky. 
• Dobré hotovostní rezervy. 

Slabé stránky 
Mezi slabé stránky města patří: 
• Nevýrazný nárůst příjmů ze sdíle-

ných daní očekávaný v příštích dvou 
letech, který může ohrozit schopnost 
samofi nancování kapitálových výdajů 
města. 

• Omezená fl exibilita na straně příjmů 
a rigidita provozních výdajů.

„Z tohoto výsledku máme všichni 
radost, ale nepřeceňujeme ho. 
Uvědomujeme si, že pořád jsou oblasti, 
kde je možno pracovat ještě trošičku 
lépe. Nejméně deset let jdeme cestou 
určitých úspor. Každý rok snižujeme 
provozní výdaje o deset procent, a to je 
možná zásluha toho, že se nám daří držet 
provozní výdaje na uzdě. Děkuji všem ve 
vedení města, bez jejichž práce by se nám 
nepodařilo takový výsledek dosáhnout,“ 
uvedl primátor města Miroslav Pišťák.

-jg-jap-
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INZERCE

Od 1. dubna letošního roku platí na pros-
tějovské radnici dílčí organizační změny. Ty 
nemají žádnou přímou souvislost se vznikem 
statutárního města a přeměnou městského 
úřadu v Magistrát města Prostějova.

„Organizační změny byly vyvolány jednak 
potřebou a jednak nutností výkonu nových 
agend. Konkrétně na Odboru kancelář primá-
tora, oddělení informační služby, půjde v sou-
ladu s dotačními podmínkami především o 
zajištění režimu pravidelných prohlídek rad-
niční věže a dále o rozšíření služeb pro občany 
a návštěvníky města dle rozhodnutí orgánů 
města. Informační služba připraví mimo jiné 
zcela novou nabídku takzvaných „turistických 
balíčků“ nejrůznějšího zaměření, od památek, 
přes přírodní krásy až po sportovní a volno-
časové vyžití. Dále se počítá s rozšířením in-
formací z oblasti kultury, sportu a ostatního 
společenského života prostřednictvím inter-
netových stránek města. Pro tyto účely bylo 
zřízeno jedno pracovní místo referenta na 
dobu určitou do 31. 12. 2012. Koncem letoš-
ního roku pak vyhodnotíme přínos nového 
pracovníka a navrhneme další postup,“ vy-
světluje tajemník Magistrátu města Prostějova 
Lubomír Baláš. 

K další změně dochází na Finančním od-
boru, a to především v souvislosti s platnou le-
gislativou České republiky. Ta mimo jiné nově 
stanoví vedení takzvaných pomocných analy-
tických podkladů a ukládá další povinnosti při 
vedení agendy DPH. 

„Na Finančním odboru je proto zřízeno 
nové místo účetního, který bude mít na starosti 

pomocný analytický přehled a rozšířenou agen-
du DPH. Na částečnou úhradu zajišťování této 
agendy, kde se jedná o přenesený výkon státní 
správy, obdrží město Prostějov dotace ze státní-
ho rozpočtu. V souvislosti se změnou účtování 
územních samosprávných celků dále vyvstala 
potřeba zajišťovat nové činnosti, především z 
hlediska financování a hospodaření s majetkem 
města. Proto bylo zrušeno původní místo roz-
počtáře a zřízeno nové místo referenta fiskální 
politiky, rozpočtu a financování. Z  důvodu 
nevyhovění kvalifikačním požadavkům došlo 
ke zrušení pracovního poměru zaměstnance 
zařazeného na původní funkci a na nové místo 
vypíšeme výběrové řízení,“ uzavírá Baláš.

Vzhledem k tomu, že zároveň bylo zrušeno 
jedno pracovní místo na Odboru občanských 
záležitostí, zvýšil se celkový počet zaměstnanců 
Magistrátu města Prostějova od 1. dubna letoš-
ního roku o jednoho, tedy na počet 261.  -jg-

Změny na Magistrátu města ProstějovaZměny na Magistrátu města Prostějova

Miroslav Pišťák, primátor města a Petr Vinš z agentury Moody´s
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Připomínka konce II.světové války 
Ve středu 9. května 2012 v 11:00 

hodin se uskuteční na Městském 
hřbitově, Brněnská ulice, pietní 
akt při příležitosti 67. výročí kon-

ce II. světové války a osvobození 
města Prostějova. V  této souvis-
losti budou také uctěny oběti II. 
světové války.

16. 4. 2012 se od 7 hod konala na 
transfuzní stanici nemocnice Pros-
tějov akce - Daruj krev s Oblastním 
spolkem českého červeného kříže 
Prostějov. Darovat krev přišlo 35 bez-
platných dárců krve, z toho 14 žen a 
21 mužů. Úplně poprvé přišlo daro-
vat krev 8 dárců. ČČK Prostějov na 
akci pozvalo účastníky svých školení 
a kurzů v poskytování první pomoci, 
zdravotní sestry ze svých odborných 
konferencí pro nelékařské pracovníky 
a veřejnost. Smyslem akce bylo získat 
nové dárce krve a oslovit ty, kteří již 

kdysi darovali a nemají potřebné in-
formace, anebo nechtějí jít darovat 
krev sami. Pracovníci ČČK dárce in-
formovali a provedli celým odběrem. 
ČČK Prostějov plánuje v tomto roce 
ještě 2 nebo 3 podobné akce a zve další 
zájemce.

Informace budou na www.cerveny-
krizprostejov.cz nebo v Radničních lis-
tech.

Akci fi nančně podpořilo Město Pros-
tějov. Ing. Lenka Černochová
 ředitelka úřadu Oblastního 

 spolku ČČK Prostějov

Daruj krev s Oblastním spolkemDaruj krev s Oblastním spolkem
českého červeného kříže Prostějovčeského červeného kříže Prostějov

Vážení spoluobčané, 
je obecně známo, že o sociální služ-

by se zajímáme až v  okamžiku, kdy je 
my sami, nebo naši blízcí, potřebujeme. 
Přesto si dovolím upozornit na práci pro-
stějovských občanů, zástupců poskytova-
telů sociálních služeb, pracovníků MěÚ 
Prostějov – dnes již Magistrátu města 
Prostějova, a místostarostky – náměstky-
ně primátora RNDr. Aleny Raškové, kteří 
již odvedli velký kus práce. K připome-
nutí některých již zpracovaných materiá-
lů uvádíme, že na stránkách statutárního 
města Prostějova www.prostejov.eu na-
jdete například přehledný katalog sociál-
ních a návazných služeb v Prostějově  a 
spoustu dalších informací. 

Středisko rozvoje sociálních slu-

žeb, o.p.s. Jeseník uspělo již s druhou 
žádostí o finanční podporu  procesu 
střednědobého plánování rozvoje so-
ciálních služeb ve městě Prostějově 
z  prostředků Operačního programu  
Lidské zdroje a zaměstnanost. Město 
Prostějov jako partner obou projektů 
dokončí aktivity současného procesu 
„Střednědobého plánu rozvoje soci-
álních služeb ve městě Prostějově pro 
období let 2010 – 2013“. Po vyhodno-
cení jeho úspěšnosti, tedy nakolik se 
nám podařilo uskutečnit vše, co jsme si 
naplánovali, budou zahájeny práce na 

aktualizaci informací o potřebách Vás, 
občanů Prostějova, ale i poskytovatelů 
sociálních a návazných služeb. Tvor-
bu již druhého střednědobého plánu 
můžete ovlivnit i vy, budete-li sledovat 
zveřejňované výzvy k připomínkování 
dílčích výstupů v  Radničních listech 
nebo webových stránkách města. Ne-
jedná se o zřizování nových služeb, ale 
především o udržení těch stávajících, 
které právě Vám, občanům statutární-
ho města Prostějova, usnadňují neleh-
ké životní situace, které jsou nedílnou 
součástí lidského života. 

Protože však žijeme současností s vý-
hledem na budoucnost, pak Vás jistě 
bude zajímat činnost například dvou 
mezioborových týmů zaměřených jed-
nak na rodinu, děti a mládež, a jednak 
na národnostní menšiny a cizince. Tyto 
vznikly s  cílem propojení činností soci-
álních služeb s oblastmi školství, zdra-
votnictví, zaměstnanosti, bytové politiky 
apod. Společnými silami budou odborní-
ci z těchto oblastí pracovat na propojení 
svých aktivit bez ohledu na to, zda se jed-
ná o státní instituci, fyzickou či právnic-
kou osobu, podnikatele nebo neziskovou 
organizaci. O aktuálně řešených aktivi-
tách Vás budeme pravidelně informovat.

Bc. Lenka Tichavská
SRSS, o.p.s. (vedoucí projektu) 

INZERCE

Zdravé město Prostějov zve na veřejnou diskusi
k „Plánu zdraví a kvality života“,

tzv. Fórum Zdravého města Prostějova

-----------------------------------------------------

Veřejné projednání „10P“ se uskuteční 
ve středu 13. června 2011 od 16,30 hodin                             
v prostorách auly Gymnázia Jiřího Wolkera
„Projednání bude probíhat formou kulatých stolů ve skupinách, podle jednot-

livých oblastí.  Za město Prostějov budou v každé skupině jako garanti oblasti 
příslušní vedoucí odboru, resp. jimi pověření pracovníci. Před závěrem Fóra 
proběhne shrnutí toho, k čemu jednotlivé skupiny občanů dospěly v diskutova-
ných oblastech,“ říká politička Zdravého města Alena Rašková s tím, že projed-
návat se budou následující oblasti:

 
• Veřejná správa, rozvoj města / Informace, komunikace
• Životní prostředí
• Sociální oblast / Sociálně – patologické jevy
• Zdravý životní styl / Zdravotní oblast
• Volný čas / Sport / Kultura
• Vzdělávání, výchova
• Doprava
• Podnikání, výroba, služby
• Aktivní účast mládeže a studentů na rozvoji Zdravého města

Akci budou moderovat koordinátorka Projektu Zdravé město a ředitel Národní 
sítě Zdravých měst ČR.

Pojďte s námi rozhodovat, jak budeme žít!
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KVĚTEN:  3.5. – 7.5.  17.5. – 21.5. 31.5. – 4.6. 

ČERVEN:  14.6. – 18.6.  28.6. – 2.7.

ČERVENEC:  12.7. – 16.7.  26.7. – 30.7.

SRPEN:  9.8. – 13.8.  23.8. – 27.8.

ZÁŘÍ:  6.9. – 10.9.  20.9. – 24.9.

ODVOZ TKO Z OBLASTI ZÁHOŘÍ V ROCE 2012ODVOZ TKO Z OBLASTI ZÁHOŘÍ V ROCE 2012

Měsíc květen

2.5. blok č. 15  Plumlovská – parkoviště 
Billa – 3 stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání 
u Billy),  A.Slavíčka – parkoviště (K. Svolinské-
ho – vjezd k Penny) 

3.5. blok č. 16  Josefa Lady (severní obsluž-
ná), U Stadionu, U Stadionu – parkoviště, Za  
Velodromem, Valašská, Polišenského, Haca-
rova, Hacarova – parkoviště, Za Velodromem 
– parkoviště

10.5. blok č. 17  Hanačka, Pod Kosířem, 
Palečkova, Bří Čapků, Tyršova – Pod Kosířem 
– cyklostezka podél trati, Tyršova, Sportovní 
(Pod Kosířem - Bří.Čapků), Olympijská, Spor-
tovní – parkoviště (Pod Kosířem – Bří.Čapků), 
Pod Kosířem -  parkoviště 1, Pod Kosířem – 
parkoviště 2, Atletická   

15.5. blok č. 18  Rejskova, Daliborka, Party-
zánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského

17.5.  blok č. 19  Wolfova, Příční, Strojnická, 
Květná, Sportovní (Pod Kosířem – E.Valenty), 

Krásná, Na Výsluní, Sadová, Za místním ná-
dražím, Za ul. Květnou  

22.5. blok č. 20  E. Valenty, Veleslavínská, 
sídl.E.Beneše kom.+parkoviště 2, E.Valenty – 
zálivka – parkoviště  

23.5. blok č. 21  sídl.E.Beneše – vnitroblok, 
sídl.E.Beneše – vnitroblok-parkoviště 1, Slad-
kovského - E.Valenty - chodník  

24.5. blok č. 22  Barákova II, nám. Odboje, 
Hybešova, V.Outraty  , Vrlova, Tovačovského, 
Kotkova, Kotěrova, Arbesovo nám., Zboro-

v,Neumannovo nám., J.Kuchaře, Kotěrova - 
parkoviště

29.5. blok č. 23  Žešov – křiž.0462 – směr 
palírna k mostu 1/46, křiž.0462 – směr přes 
obec  křiž.II/433, odbočka v  centru obce, 
točna  

31.5.  blok č. 24  Barákova I, Českobratr-
ská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U 
Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců, Divišova, 
Slovenská, Miličova, Al.Krále, Budovcova, 
Lužická

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA PROSTĚJOV V ROCE 2012

Prostějovští zastupitelé schválili 
na svém dubnovém jednání šesti-
ci kandidátů, kteří na slavnostním 
ceremoniálu 22. května převezmou 
Ceny města Prostějova za rok 2011. 
Pracovní skupina vybírala z  bez-
mála tří desítek návrhů. Některé 
osobnosti přitom byly nominovány 
i více subjekty. Šestici nových drži-
telů tvoří:

Maud Michal Beerová – za zachová-
ní historické paměti na židovské občany 

Mgr. Renata Čekalová – za dlouho-
dobé působení v oblasti sociálních slu-
žeb

Leopold Färber – za činnost před-
sedy Historicko-dokumentační komise 
OV ČSBS Prostějov

MUDr. Bohumil Hruban, CSc. – za 
publikační a charitativní činnost

MUDr. Radomír Růžička, CSc. – za 
publikační činnost v  oblasti tradiční 
čínské medicíny (akupunktura, akupre-
sura)

Adolf „Došín“ Vlk, in memoriam – 
za propagování sokolské myšlenky.

  Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu města Prostějova 

CENY MĚSTA PROSTĚJOVA UŽ MAJÍ SVÉ LAUREÁTY

Zastupitelstvo města Prostějova 
na svém posledním jednání schvá-
lilo uvolnění částky 2,5 milionu ko-
run na rekonstrukci smuteční síně 
na hřbitově. 

„Mimo jiné by se měly opravit 
nefunkční vstupní prosklené dveře 
v severovýchodní části objektu, mra-
morové obklady pylonů u vstupu do 

obřadní síně a část průčelí hlavního 
vstupu do obřadní síně,“ říká první 
náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Ani tato investice však nebude 
zřejmě poslední. „Počítáme do bu-
doucna s dalšími stavebními úprava-
mi a i investicemi, které by vylepšily 
interiér obřadní síně. Bude mimo 
jiné potřeba provést zateplení smu-

teční síně a modernizovat otopný 
systém,“ dodává Pospíšil s  tím, že 
v  souvislosti s  městským hřbitovem 
na Brněnské ulici řeší radnice ještě 
jeden problém – nový urnový háj. 
„Máme vytipována dvě místa, kde 
bychom v  blízké budoucnosti chtě-
li zřídit další urnové háje,“ uzavřel 
první náměstek. -jg-

Rekonstrukce smuteční síně na hřbitově 

Vidina velikonočního pokladu přilákala 
hordu mladých prospektorů „Angličtiny 
pro děti Prostějov“, kteří se vybaveni 
mapou vydali na cestu plnou nástrah a 
překážek. Ani počasí cestu neulehčilo. Bylo 
větrno, deštivo, takže výbava extrémně op-
timistickou a bojovnou náladou se hodila. 

Záludná zlatokopecká stezka vedla městem 
duchů, jejichž domy nesly znamení divokých 
zvířat. První odměnu si angličtináři rozdělili u 
domu Divokého zajíce. Další část trasy plná 
her vedla ke stanici železného oře, viz foto. Po 
týmových poskocích až k místnímu „saloonu“ 
se už, už angličtináři řítili k místu, kde dle mapy 
měl být ukryt poklad...  

U divoké a hlučné řeky byl také skrytý 
poklad nakonec objeven. Ale, jak přimět ta-
jemného strážce pokladu, aby jej otevřel? S an-
glickou koledou to šlo samo! Poklad byl tedy 

vydán a poctivě mezi zlatokopy rozdělen... The 
end. Nicméně příběh má pokračování...

„Mně čeká ještě hledání pokladu na 
velikonoční pondělí s rakouskou English 
for children, a to ve skalnatých horách,“ 
připomínala se Eva Šmídová, manažerka 
Angličtiny pro děti Prostějov a nově i  Englisch 
fur Kinder pro Salzburgland jih, než se vydala 
do Rakouska.

Angličtina pro děti Prostějov připravuje 
během května  zahájení zápisů do kurzů na 
příští rok doprovázený jako vždy ukázkovými 
hodinami zdarma, v polovině července pak 
proběhne tábor v Jeseníkách, který se tento 
rok bude točit kolem Pippi dlouhé punčochy 
a o měsíc později uspořádá letní příměstskou 
školu.  

Více informací najdete na 
www.angličtinaprodetiprostejov.cz.

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV-HELEN DORON EARLY ENGLISH 
ZLATOKOPECKÁ  HOREČKA LETOŠNÍCH VELIKONOC 

INZERCE

INZERCE

Nabízíme kvalitní jízdní kola 
zna ek 
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VÝSADBA STROMŮ(VZROSTLÝCH S BALEM) 
VČETNĚ PŘÍPRAVY – plán na rok  2012

ULICE - PLOCHA Druh dřeviny KS

Výsadby - jaro 2012
 ul. Vrahovická sakura 5,00
ul. Olomoucká před bytovými domy č. 
36-48 lípa 15,00

ul. Dolní u domu č. 26 magnolie 1,00
ul. Krokova ibišek kmenný tvar 10,00
sídl. E.Beneše,plocha po jalovcích - 
p.č.5296/6 jírovec 5,00

ul. Olympijská - Pod Kosířem - 
p.č.5814/15 lípa 1,00

ul. Západní u domů  95 a 97 magnolie 2,00
Čechovická 83 a 85 švestka 1,00
plocha na ul. Sladkovského - p.č.8118/23 sakura 4,00
plocha na ul. Sladkovského - p.č.8118/23 sakura 2,00
roh ul. Olomoucká - Svatoplukova - 
p.č.4730 magnolie 1,00

roh ul. Olomoucká - Svatoplukova - 
p.č.4730 okrasná třešeň 1,00

vnitroblok Budovcova - p.č. 4865/1 magnolie 1,00
vnitroblok Budovcova - p.č. 4865/1 okrasná třešeň 1,00
vnitroblok Brněnská - Mozartova - 
p.č.2566/1 jírovec 6,00

Žešov - náves - p.č. 482/4 švestka 2,00
Žešov - svah potoka -  p.č.426/1 olše 9,00
Neumanovo nám. - p.č. 7589, kolem 
dětského hřiště magnolie 1,00

Neumanovo nám. - p.č. 7589, kolem 
dětského hřiště dub 2,00

Domamyslice - úvoz hrušně, třešně, 
švestky 10,00

ul. Domamyslická švestka 2,00
ul. Rejskova Javor 30,00

Výsadby - podzim 2012
ul. Česká dub - sloupovitá 

forma 10,00
ul. Mlýnská dřín obecný 30,00
ul. Sádky -  p.č. 7924 jasan 2,00
plocha na ul. Sladkovského - p.č.8118/23 Javor 5,00
plocha na ul. Sladkovského - p.č.8118/23 lípa 3,00
Žešov - náves, p.č.412/1 švestka 2,00

Vrahovice - Trpínky - ovocný sad hrušně, třešně, 
švestky 20,00

CELKEM - KS 164,00

VÝSADBA KEŘŮ S BALEM VČETNĚ PŘÍPRAVY 
- plán na  rok  2012

ULICE - PLOCHA DRUH KS
ul. Okružní mezi domy 79-81 dosadit 

keře Spirea VH 20

na DH J. Zrzavého - vysadit 
popínavé rostliny k pergole Polygonum aubertii 30

Dolní 30 - výsadba keřů, trvalek 
podél vstupu do domu

Ligustrum vulgare 
´Atrovirens´ 10

ul. Západní u domů 95 a 97- od 
komunikace zatravnit ostrůvky, 

kolem tr.odpadu vysadit keře, u štítu 
domu od komunikace vysadit keře - 

kalinu

Spirea, Třezalka, Kalina 300

za domem Kotěrova 4 u garáží Prunus laurocerasus 5
Nám. Spojenců podél  vjezdu do 

autoškoly Magnolia, Kolkvitzia 2

Sídl. Západ, Anglická, Finská-Belg.
Norská - vyvšené záhony osadit trvalky a nízké dřeviny 330

sídl. E. Beneše podél chodníku s 
vykácenými jalovci

Spiraea 
cinereaxGrefsheim 60

ul. Brněnská hřbitov starý urnový háj Taxus media ´Hicksii´- 
tis 80

nám. T. G.M. u kašny odstranit keře a 
nahradit novými

Chaenomeles japonica-
kdoulovec 5

E. Králíka 4 - vysadit keře na druhé 
straně domu-rozjezdové domy

Spiraea b. ´Anthony 
Waterer´ 100

 C.Boudy dosadba živého plotu ve 
svahu

Forsythia,Cornus, 
Spiraea VH 660

E.Beneše 35 - 38 - žádost obyvatel 
domu

Lonicera, 
Hypericum,Spiraea 400

E.Beneše 9/15 Hypericum calycinum - 
třezalka 40

dosadba keřů do stávajících záhonů dle potřeby 500
CELKEM - KS 2042

Průběžně celoročně probíhá 
kontrola zdravotního stavu stromů. 
Dřeviny se kácejí na základě 
inventarizace zeleně, která je 
zpracovaná odbornou fi rmou, která 
posuzuje zdravotní stav stromů a 
dále z důvodu provozní bezpečnosti. 
V roce 2011 bylo vykáceno celkem 
330 ks stromů  a v roce 2012 to bylo 
celkem 247 ks stromů.
Největší lokalita kácení se nacházela na 
Olomoucké ulici, kde bylo vykáceno 15 
ks  přestárlých hlohů obecných. V roce 
2011 byly tyto stromy ošetřeny, byl 
na nich proveden bezpečnostní řez tj. 

odstranění suchých větví.  Odesychaní 
kosterních větví pokračovalo a proto 
z důvodu provozní bezpečnosti bylo 
nutné provést  pokácení. Výsadba 
nových stromů bude provedena 
v měsíci dubnu 2012 v počtu   15 
lip.  Další rozsáhlejší výsadba bude 
provedena v ul. Rejskova, kde bude 
vysázeno 30 javorů. 
V roce 2012 dle plánu vysadíme 
minimálně 244 stromů (v tabulce není 
uvedena náhradní výsadba Odboru 
rozvoje a investic). V současné době 
však zvažujeme, pro podzimní výsadbu, 
rozšíření výsadby v  navržených 

lokalitách (viz tabulka níže – Výsadby 
podzim 2012 – pozn. red). 
Pro letošní rok jsme obdrželi dotaci 
ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci operačního programu 
Životního prostředí ve výši 1 mil. Kč 
na akci „Revitalizace zeleně vybraných 
lokalit města Prostějova – I. etapa, která 
probíhá v současné době na sedmi 
lokalitách, a to na nám. J. V. Sládka, 
v Čechovicích na návsi, na Bezručově 

nám., Neumannově nám, nám. Padlých 
hrdinů,  nám. Odboje a Joštově nám. 
Práce jsou prováděny na základě 
zpracované a schválené projektové 
dokumentace a budou dokončeny 
v červnu letošního roku.
Roční údržba zeleně zahrnuje  sečení 
a údržbu trávníků na ploše cca 110 ha 
a péči o stromy, kterých je cca 18 000 
kusů.  Ivana Hemerková,
  náměstkyně primátora
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INTERNET

TELEVIZE

TELEFON

www.infos.cz
INFOS Art, s.r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

INZERCE

Informace k pořizovanému Informace k pořizovanému 
územnímu plánu Prostějovúzemnímu plánu Prostějov
Další postup pořizování nového územního plánu města

Už druhé hloubkové přezkoumávání 
Úřadu pro ochranu osobních údajů opě-
tovně potvrdilo, že město Prostějov z po-
hledu kontrolorů při měření rychlosti 
stacionárními radary nepochybilo. 

„Závěr úřadu je jednoznačný a 
musím říct, že nás potěšil. Kontro-
lou nebylo prokázáno, že zpracování 
osobních údajů v  rámci přestupko-
vých řízení, které byly získány ka-
merovým systémem měření rychlos-
ti, porušuje zákon č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů,“ potvrdil 

první náměstek primátora Jiří Pospí-
šil. 

„Jiný výsledek jsme ani neočekávali. Jak 
jsem již několikrát zopakovala, nikdo ze 
zaměstnanců společnosti CZECH RADAR 
nemá přístup k žádným ani osobním úda-
jům přestupců,“ zdůraznila tisková mluvčí 
CZECH RADARu Anna Němcová. 

Kvůli nejasnostem okolo měření jedou 
stacionární radary v Prostějově už téměř 
dva roky jen statistiky. Řidiči toho bohu-
žel začali zneužívat. Počet přestupků se 
za poslední rok téměř ztrojnásobil. 

ÚOOÚ: Měření rychlosti 
stacionárním radary bylo v pořádku! 

Zpravodajské bloky z Prostějova už mů-
žete sledovat nejen na kabelové televizi nebo 
prostřednictvím webových stránek www.
prostejov.eu (grafický odkaz PIK), ale nově 
také na satelitu. 1. dubna totiž odstartoval na 
Astře 3B projekt regionalnitelevize.cz. 

Konkrétně bloky z Prostějova můžete 
sledovat v premiéře každou středu v 18.40 
hodin  v reprízách pak v 22.40, 02.40, 6.40, 
10.40 a 14.40 hod. Víkendový vysílací čas je 
věnován sestřihům ze všech olomouckých 
regionů.

PARAMETRY SATELITNÍHO 
PŘÍJMU:

Astra 3B (23,5 stupně východně), 12168/V, 
SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S, kódování 
žádné (FTA)

Kanál je nekódovaný a sleduje ho v ČR přes 2 
miliony diváků, dále je ho možno sledovat téměř po 
celé Evropě. Mají možnost jej vidět např. uživatelé Sky 
nebo Czech Link.

Projekt dále umožňuje operativně vstupovat 
do vysílání v případě katastrof např. povodně, 
ekologické katastrofy atd.

„Jde o další krok, jak občanům na-
šeho města dopravit až domů důležité 
informace. Někteří namítali, že v místě 
jejich bydliště není kabelová televize do-
stupná a zpravodajství z Prostějova tak 
nemohou sledovat. Dosud jsme těmto 
lidem mohli nabídnout pouze sledování 
zpravodajství na webových stránkách. 
Věřím, že vysílání prostřednictvím sa-
telitu osloví celou řadu dalších obyvatel 
města,“ říká první náměstek primátora 
Jiří Pospíšil.  -PR-

Zpravodajství z Prostějova na satelitu!

V pátek 30. března 2012 se uskutečnil zá-
pis do prostějovských mateřských škol. Na 
jeho výsledky jsme se zeptali náměstkyně 
primátora Ivany Hemerkové.

Paní náměstkyně, kolik bylo v letošním 
roce zapsáno dětí do mateřských škol?

V letošním roce bylo zapsáno 868 dětí
Mohou mateřské školy přijmout tolik 

dětí? 
Rodiče mohou zapsat své děti do více ma-

teřských škol. Přijme je však pouze jedna. I 
v letošním roce máme větší poptávku o umís-
tění dětí do mateřských škol. Nemůžeme však 
z kapacitních důvodů vyhovět všem požadav-
ků ze strany rodičů. Zapsáno bylo 868 dětí, ně-
kteří však do více škol. Po odstranění duplicity  
máme zapsáno 672 dětí. V tomto počtu jsou 
však děti, které nemají 3 roky i děti maminek, 
které jsou na mateřské, či rodičovské dovole-
né. Přednostně budou přijaty děti předškol-

ního věku a děti jejichž rodiče jsou nebo na-
stupují do zaměstnání. Zbývající volná místa 
mohou obsadit děti, které mají maminku na 
mateřské či rodičovské dovolené.

 Kolik dětí tedy bude přijato? 
V mateřských školách máme 418 volných 

míst. Zaměstnané maminky nemusí mít oba-
vy.

Připravují se pro následující období něja-
ké změny v mateřských školách

Na základě zjištěných požadavků ze strany 
rodičů  prodlužujeme od 1.5.2012  provozní 
dobu v mateřských školách do 17,00hod. Vy-
cházíme tak vstříc rodičům, kteří vzhledem 
ke své pracovní době nemají možnost si pro 
své dítě přijít dříve a kratší provozní doba jim 
komplikovala situaci. Po určité době celou 
situaci vyhodnotíme a provozní dobu upra-
víme tak, aby vyhovovala co nejvíce požadav-
kům rodičů. -jg- 

Proběhly zápisy do mateřských škol

Začátkem tohoto roku byly v odborných 
komisích Rady města Prostějova projedná-
vány podklady pro úpravu řešení sporných 
lokalit dle návrhu územního plánu města. 
Komise architektury a urbanismu, ve které 
je zastoupena desítka prostějovských ar-
chitektů, na svých zasedáních diskutovala 
některé navržené úpravy územního plánu 
a doporučila optimální řešení. Jednalo se 
například o využití území kolem areálu 
HANAKOVu, stanovení procenta zastavě-
nosti, potvrzení lokality pro budoucí atle-
tický stadion, stanovení etapizace výstavby 
nebo podmínek pro využití ploch v zápla-
vovém území apod. Pro zastupitele města 

byl tak jako v minulém roce připraven od-
borný seminář k návrhu územního plánu, 
který se týkal projednávaných úprav. Na 
dubnové zastupitelstvo byla předložena 
informace o dalším postupu pořizování 
návrhu územního plánu města společně 
s pokynem na jeho úpravu, který bude pře-
dán zpracovateli. 

„Upravený návrh územního plánu Pros-
tějova se projedná s příslušnými dotčenými 
orgány a občané města se s upraveným ná-
vrhem seznámí v rámci opakovaného veřej-
ného projednávání, které se předpokládá na 
podzim tohoto roku. V  souladu s  postupy 
stanovenými stavebním zákonem o připo-
mínkách a námitkách podaných v  rámci 
loňského veřejného projednání i těch, které 
budou podány k  upravenému územnímu 
plánu, rozhoduje zastupitelstvo až najednou. 
Předpokládáme, že nový území plán vydá 
město koncem tohoto roku,“ vysvětlil ná-
městek primátora Zdeněk Fišer. 

Územní plán by měl pak v určitém smy-
slu být prostředkem k harmonizaci poměrů 
v území, nástrojem ke koordinaci veřejných 
zájmů s individuálními zájmy. Město se sna-
ží o vyvážení představ vlastníků s ohledem 
na veřejný zájem při nevybočení z určitých 
věcných, urbanistických, ekologických a dal-
ších mantinelů, daných zákonnými pravidly 
územního plánování.  -hd-
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V  pátek 23. března byli v  divadelním 
sále prostějovského Národního domu 
slavnostně oceněni nejlepší pedagogové 
města. Akci již tradičně organizuje 
Komise pro výchovu a vzdělávání při Radě 
města Prostějova s  předsedou Michalem 
Műllerem. 

„Chtěl bych jménem komise poděkovat 
všem oceněným za jejich práci a popřát do 
dalších pedagogických let co nejvíce úspěchů 
a pevné nervy,“ uvedl hlavní organizátor 
slavnostního večera ke Dni učitelů Michal 
Müller.

26 oceněných pedagogů :
Hana Charvátová, Mateřská škola Prostějov, 

Rumunská ul. 23, 
Mgr. Jaroslava Kučerová, Mateřská škola 

Prostějov, ul. Šárka 4a
Tamara Kumbarová, Mateřská škola 

Prostějov, Partyzánská ul. 34
Jana Kováčová, Mateřská škola Prostějov, 

Moravská ul. 30, 
Mgr. Ivana Mojžíšová, Základní škola 

Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Mgr. Pavlína Hemerková, Reálné gymná-

zium a základní škola města Prostějova, Stu-
dentská ul. 2

Mgr. Jitka Hrůzová, Základní škola Prostějov, 
ul. Vl. Majakovského 1

Mgr. Ivana Kudlová, Základní škola a 
mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

Mgr. Marcela Hubáčková, Základní škola a 
mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14

Mgr. Zdeňka Nováková, Základní škola 
Prostějov, ul. E. Valenty 52

Mgr. Iveta Sedláčková, Základní škola a 
mateřská škola Jana Železného Prostějov, 
Sídliště svobody 24/79

Mgr. Ivana Vávrová, Základní škola a 
mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60

Pavla Krieger Jahodová, Základní umělecká 
škola Vladimíra Ambrose Prostějov

Mgr. Zdeňka Sadílková, Gymnázium Jiřího 
Wolkera Prostějov, Kollárova ul. 3

Mgr. Pavel Polcr, Cyrilometodějské gymná-
zium a mateřská škola v Prostějově

Mgr. Miroslava Hořínková, Střední od-
borná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o., 
Prostějov, Rejskova 4

Mgr. Monika Vacová, Střední zdravotnická 
škola Prostějov, Vápenice 3

Ing. Pavla Švecová, Střední škola designu a 
módy, Prostějov

Mgr. Zdena Jakoubková, Střední škola, 
základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s., 
Tetín 1, Prostějov

Mgr. Věra Hejčová, Střední škola, základní 
škola a mateřská škola Prostějov, Komenského 
10

Mgr. Miroslav Sečkař, Základní škola a 
Dětský domov Prostějov, Lidická 86

Hana Múdrá, SOU obchodní Prostějov, 
nám. E. Husserla 1

Ing. Zdeňka Vašková, Obchodní akademie 
Prostějov, Palackého 18

Ing. Andrea Koudelová, ART ECON - 
Střední škola Prostějov, s. r.o.

Mgr. Iva Žitná, SOŠ průmyslová a SOU stro-
jírenské Prostějov, Lidická 4

Mgr. Zuzana Střeláková, Švehlova střední 
škola Prostějov, nám. Spojenců 17

Slavnostní večer ke Dni učitelů

INZERCE

První letošní akcí Okrašlovacího spolku 
města Prostějova v oblasti péče o zeleň byla 
regenerace zahrady v Mateřských školách v 
ulicích Rumunské a Mozartově v Prostějo-
vě. Spolek tak operativně zareagoval na po-
třeby mateřské školy a stejně jako v loňském 
roce přispěl ke zlepšení prostředí školní za-
hrady a k bezpečí dětí. 

„V rámci péče o zeleň ve městě je to naše 
první letošní akce. Na žádost paní ředitelky 
Musilové jsme zajistili odborníka, který pro-
vedl ořez dřevin a celkové ošetření zeleně ve 
školní zahradě tak, aby odpovídala evrop-
ským hygienickým podmínkám pro provoz 
mateřských škol,“ uvedla předsedkyně spolku 
Milada Sokolová. 

Jednalo se především o ošetření vzrostlých 
stromů na školní zahradě a kolem hřiště s 
herními prvky. Několik desítek let staré stro-
my prosychají a nečekaný pád suchých větví 
může děti ohrozit. Je třeba také dodržovat ur-
čitou výšku porostu od země. 

„Školní zahrada má ještě původní vý-
sadbu starou několik desítek let. Dřeviny 
je potřeba nejen udržovat, ale také se musí 
některé vyřezat a nahradit novými. Při vel-
mi napjatém fi nančním rozpočtu mateřské 
školy hledáme každou korunu, kterou mů-
žeme ušetřit, proto jsme vděčni okrašlova-
címu spolku za to, že se o zahradu postaral. 
Vítáme každou pomoc a jsme moc rádi, že 
nám v tomto vyšla paní Sokolová vstříc,“ 
uvedla ředitelka MŠ v Rumunské ulici Luď-
ka Musilová.

Jak dodala, s ošetřením školní zahrady 
odborníkem jsou velmi spokojeni. Odpad 
zahradníci odvezli, vysadili nové stromky a 
zatravnili vymrzlá místa. 

O jarní ošetření dřevin ve školní zahradě 
požádalo také vedení mateřské školy ve Dvo-
řákově ulici a na Libušince, zařízení pro před-
školní děti tak využívají nabídku okrašlovací-
ho spolku, která trvá už třetím rokem. (jap)     

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK POMÁHÁ UDRŽOVAT 
ZELEŇ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Ve čtvrtek 15. března 2012 se v pro-
stějovském Městském divadle usku-
tečnil 13. ročník festivalu MATEŘIN-
KA. Festival je zařazen do seznamu 
akcí akreditovaných Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 
zároveň je vyhlášen metodickou akcí 
pro učitelky mateřských škol. Cílem 
projektu je přispívat k  rozvoji osob-
nosti dítěte předškolního věku, s dů-
razem na tvořivost, aktivitu, citlivost 
vůči druhým lidem i vůči životnímu 
prostředí. Pomáhat upevňovat vý-
znam rodiny jako nenahraditelného 
pilíře lidské společnosti a napomáhat 
rozvoji vzájemné spolupráce mezi 
školou a rodinou. Vytvářet prostor 
pro výměnu zkušeností a odborných 
poznatků mezi pracovníky v  oblasti 
předškolní výchovy a zároveň po-
moci zvýraznit pozici předškolního 
školství v  rámci celkového výchovně 
vzdělávacího systému v České repub-

lice. Zcela zaplněný divadelní sál mohl 
sledovat hudební, pohybová či taneční 
vystoupení celkem 9 mateřských škol: 
z Prostějova to byly Šárka, Smetanova, 
Květná, Hanačka, Rumunská,  Speciál-
ní-Mozartova, Čechovice,  dále pak   se 
zúčastnily Žešov a Kostelec na Hané. 
Celkově na Mateřince vystoupilo 159 
dětí. Na tomto místě je třeba vyjádřit 
poděkování a pochvalu všem předškol-
ním pedagogům, kteří s dětmi  vystou-
pení několik týdnů poctivě nacvičovali. 
Finálové klání Mateřinky 2012 se usku-
teční tradičně ve městě Nymburk 11. 
a 12. května. Zvláštní poděkování pa-
tří zastupitelům města Prostějov, kteří 
festival podpořili veřejnou finanční 
podporou. Součástí akce byla i prodej-
ní výstava keramiky žáků Střední školy, 
Základní školy a Mateřské školy Pro-
stějov, Komenského 10 a kouzelnické 
vystoupení pana Jana Adamce.

Tomáš Jachník, organizátor

Prostějovská Mateřinka 2012



Jak vnímají památkáři současný stav lokality židovských uliček?
Oblast jižní části bývalého židov-

ského ghetta, lidově nazývaná „ži-
dovské uličky“, se vyvíjela po staletí 
specifickým způsobem. Vzhledem ke 
své uzavřenosti i řadě omezení zde 
vznikaly drobné židovské domky, kte-
ré díky neustále se zvyšující populaci 
ghetta postupně pomalu narůstaly 
vertikálním i horizontálním směrem 

– do dřívějších dvorních traktů, a 
snažily se tak co nejvíce využít stís-
něnou plochu. V  roce 1880 tak zde 
v  92 domech bydlelo 1804 obyvatel, 
to znamená dnes jen stěží představi-
telných 20 obyvatel na 1 dům. Domky 
vznikaly většinou svépomocí a po-
dobně se i rozšiřovaly a spolu se stís-
něnými uličkami vytvořily rázovitou 

a romantickou zástavbu, která byla 
od roku 1969 kvůli špatnému tech-
nickému stavu rozhodnutím tehdej-
ších orgánů ve velké většině postupně 
plošně asanována. Další téměř dvě 
desítky let zůstala tato oblast němým 
mementem, připomínajícím dřívější 
nepromyšlená rozhodnutí a nejasné 
koncepce. S výstavbou se v této loka-
litě začalo pomalu až koncem 90. let a 
i přes její často sporné architektonic-
ké kvality lze dnes říci: „Díky bohu 
aspoň za to“. Nová výstavba na roz-
díl od tradičního historického vývoje 
nevycházela vůbec z  tradiční konti-
nuity zástavby a nerespektovala pří-
liš urbanistický ráz a architektonické 
kvality okolních domů. Tak se zde 
objevily stavby jako budova Finanč-
ního úřadu, Kulturního a společen-
ského (KaSC) centra nebo nejhorší 
příklad architektonického bezvědomí 
– objekt kryté tržnice. Na jeho omlu-
vu však lze konstatovat, že už v době 
své výstavby byl zamýšlen pouze jako 
dočasná stavba a to, že dodnes hyzdí 
cenné centru města v  přímém sou-
sedství historického areálu kostela 
Povýšení svatého Kříže, není chybou 
jeho tehdejších projektantů.

Je z  hlediska památkářů vhodné 
do tohoto prostoru umístit obchodní 
centrum?

Posuzujeme-li uvedenou lokalitu 
z  hlediska architektury, urbanismu a 
památkové péče, měli bychom vždy 
mít na mysli, že nejde jen o samot-
nou architekturu, ale také o náplň a 
využití tohoto prostoru. Umístění 
rozlehlého čistě komerčního centra 
není v  samotném historickém středu 
města (památkové zóně) úplně ide-
ální, protože s sebou mimo jiné nese 
také nutnost dostatečného zajištění 
doplňkových funkcí, zejména široké 
dopravní obslužnosti, parkování a 
podobně, což je ve stísněném histo-
rickém prostoru vždycky problema-
tické. Smíšené využití (nejen obchod-
ní prostory, ale také např. kultura, 
drobné služby, kancelářské prostory a 
bydlení) má obdobné nároky menší a 
bylo by proto (i s ohledem na oživení 
centra nejen v provozní době jednot-

livých prodejen) vhodnější. To je však 
pouze teoretické hledisko. Musíme 
vycházet ze skutečnosti, že investor 
– společnost Manthellan – tyto pro-
story pro svůj podnikatelský záměr 
již získal a v  jeho zájmu je, dle před-
ložených koncepcí, prostory využít 
pouze komerčně. Z  tohoto hlediska 
je důležité, aby nově vzniklá zástav-
ba respektovala kontinuitu a genius 
loci tohoto místa, aby nově vznikající 
objekty byly kontextuální a dobře za-
padly do stávající historické zástavby. 
Před námi tedy stojí důležitý úkol – 
snažit se usměrnit budoucí výstav-
bu co nejvíce tak, aby i z  hlediska 
urbanistického, architektonického a 
památkového byla pro centrum Pro-
stějova přínosem.  

O jak cennou architekturu z hledis-
ka architektonického a památkového 
jde v případě Společenského domu?

KaSCentrum, tedy kulturní a spole-
čenské centrum na Komenského ulici, 
vniklo na přelomu 80. a 90. let minu-
lého století. Nejde tedy o stavbu nějak 
památkově hodnotnou, nicméně mělo 
a má svůj význam z hlediska svého vy-
užití. Z  hlediska architektonického je 
stavba hmotově nadměrná, bez snahy 
o výraznější vertikální a horizontální 
členění a v  daném prostoru působí 
tak trochu nepatřičně. Přesto se nedá 
z  hlediska památkářského šmahem 
odsoudit – dnes nezřídka vznikají 
stavby mnohem horších kvalit, které 
se do historických center měst hodí 
ještě méně – řada českých měst by 
mohla jít příkladem. Proto, pokud 
skutečně dojde k  demolici KaSCen-
tra, musí to být pouze za podmínky, 
že na jeho místě vyroste hodnotnější 
a citlivější architektura, která centrum 
města více obohatí, ne přispěje k jeho 
další urbanistické a architektonické 
devastaci. Jak to bude v  případě plá-
nované výstavby, je zatím těžko sou-
dit, protože dosud předložené záměry 
jsou pouze kusé a o konečné podobě 
místa vypovídají jen málo.

Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucí 
oddělení památkové péče stavebního 
úřadu Magistrátu města Prostějova
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V minulých Radničních listech 
vyšel moc pěkný článek PhDr. Karla 
Kavičky (Ne)napravidtelné chyby 
minulosti, ve kterém mi v mnohém 
mluví z duše. Na tento článek bych 
rád navázal pohledem současným.

Stejně jako doktor Kavička bych 
chtěl varovat proti ideologickým 
pohledům na „staré“ budovy. Pros-
tě nelze budovy bourat jen proto, že 
vznikly za minulého režimu, navíc 
pokud jsou to budovy plně funkční. 

Rovněž nelze na vše pohlížet přes 
výnosnost budov pro městskou kasu, 
to bychom museli zbořit půlku budov 
v Prostějově, včetně škol a budov cír-
kevních. Važme si funkčních budov.

Často uvažuji, co z našeho města 
nenávratně zmizelo a co zmizí příš-

tě. Nerušme to, co nejsme schopni 
nahradit něčím lepším. Myslím tím 
jak třeba stromy, tak i budovy, které 
vznikly za minulých generací, už se 
vžily, slouží dobře lidem a mají zde 
své místo. Myslím tím třeba budovu 
KASC. Skláním se před dědictvím 
předchozích generací a nemíním k 
tomuto mlčet.

Ti, kteří dnes rozhodují o budouc-
nosti města, chtějí poslat na tuto 
největší fungující kulturní budovu v 
majetku města bagry a chtějí budovu 
nechat srovnat se zemí. Je to projev 
neúcty k společnému majetku nás 
všech, projev nepochopení kulturní-
ho a společenského významu stavby 
Kulturního a společenského sálu pro 
Prostějov i širší region.

Ano, vnímám pozitivně dlouhodo-
bé snahy zastupitelstva a rady města 
konečně tento dlouhodobý problém 
řešit. Nemyslím si však, že by v sa-
motném srdci města, na nejcenněj-
ších pozemcích, mělo zůstat čistě 
komerční centrum s podlahovou plo-
chou 16270m2 přitahující do centra 
stovky aut. 

Jak píše Dr. Kavička - nesmíme 
znovu opakovat staré chyby. Buďme 
citlivější než představitelé minulého 
režimu. Doplňme dlouhodobě prázd-
ná místa novými objekty tak, aby cit-
livě navázaly na zbylý a již opravený 
špalíček původních domů, přizpůso-
bily se co nejvíce původní zástavbě a 
napodobily ji svou členitostí i výškou. 

Nesnažme se za každou cenu sem 

umístit obrovské těleso nového ob-
chodního centra. Neotálejme ale na-
příklad s řešením tržnice. Škoda, že k 
asanaci architektonicky nevyhovující 
městské tržnice a její přestavbě nedo-
šlo již dávno dříve v dobách ekono-
mického rozmachu. 

V současné době jsme vázáni vazal-
skými a nevypověditelnými smlouva-
mi se společností Manthellan na čistě 
obchodní centrum. Rád bych, kdyby 
se podařilo tyto nevýhodné a nestan-
dardní smlouvy zrušit soudní cestou 
ať můžeme opět svobodně dýchat. 
Doufejme, že nové výběrové řízení na 
přestavbu KASC, tržnice a dostavbu 
proluk kolem bude citlivější a ekono-
micky reálnější.  Ing. Jan Navrátil

 (redakčně zkráceno)

AD: (NE)NAPRAVITELNÉ CHYBY SOUČASNOSTI

JARNÍJARNÍ NABÍDKA STUDIA NABÍDKA STUDIA

Studio Naisy, Blahoslavova 8, Prostějov
Tel.: 582 346 071, vackarova@naisy.cz 

KADEŘNICTVÍ 
- L‘ORÉAL PROFESSIONNEL 

- PÉČE KÉRASTASE

PROČ JSME ZVOLILI L‘ORÉAL PROFESSIONNEL A PÉČI KÉRASTASE ?
PROTOŽE KROMĚ KRÁSNÉ BARVY A STŘIHU JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ 

KVALITA VAŠICH VLASŮ

NOVINKA FUSIO – DOSE OD KÉRASTASE PARIS KÚRA, KTEROU KADEŘNÍK
APLIKUJE DLE KVALITY ČI PROBLÉMŮ VAŠICH VLASŮ CENA – 200,-

KOSMETIKA – OMLAZENÍ – REGENERACE – PRUŽNOST PLETI
S NOVÝMI KOLAGENOVÝMI MASKAMI A MASÁŽÍ – 450,-

FOTOOMLAZENÍ – RADIOFREKVENCE – BĚLENÍ ZUBŮ 
– LYMFODRENÁŽ – KAVITACE

PEDIKÚRA – VÍCE PÉČE ZA STEJNOU CENU – 170,-
MOKRÁ PEDIKÚRA S MASÁŽÍ PLOSEK NOHOU A PARAFÍNOVÝM 

ZÁBALEM PRO VAŠE RUCE NOVINKA – KOLAGENOVÁ KÚRA PROTI 
SUCHÉ POKOŽCE NOHOU – 150,-

MANIKÚRA – KROMĚ KVALITNÍ MANIKÚRY A MODELÁŽÍ NEHTŮ, 
MÁME PŘIPRAVENY SPECIÁLNÍ KÚRY, KTERÉ JSOU TOLIK DŮLEŽITÉ 

PRO OMLAZENÍ A REGENERACI RUKOU!

RELAXACE – ÚLEVA OD BOLESTI – PROČIŠTĚNÍ TĚLA VÁM ZAJISTÍ 
TĚLOVÉ MASÁŽE KLASICKÁ – LYMFATICKÁ – HORKÝMI KAMENY

NABÍDKA MĚSÍCE
ZAKOUPÍTE PLETOVÝ KRÉM - OBDRŽÍTE SLUNEČNÍ PŘÍPRAVEK ZDARMA

VYUŽIJETE-LI SLUŽEB KADEŘNICTVÍ A ZAKOUPÍTE 2 PŘÍPRAVKY KÉRASTASE
OBDRŽÍTE KÉRASTASE PRODUKT V CENĚ 250 Kč.  

NAISY
KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO

INZERCE
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Vzhledem k nevyhovujícímu stavebně – 
technickému stavu i hygienickým podmín-
kám objektu základní školy Majakovského 
byla v závěru loňského roku zahájena jeho 
dostavba.  

Výstavba nového objektu je prováděna 
v  místě uvolněném po demolici bývalého 
dvoupodlažního objektu. Toto umístění 
umožní následné propojení se stávajícími 
objekty a to s objektem I. stupně (původní 
školní budovy) a s objektem stávající tělo-
cvičny dvěma spojovacími koridory.

Nový objekt je samostatný třípodlažní 
s ustupujícími podlažími ve 2. a 3. NP. 

Jako původní škola je i tento objekt v blíz-
kosti stávající komunikace, i když jeho umístě-
ní je navrženo dále od komunikace, od které je 
oddělen řadou vzrostlých borovic.

Z této komunikace bude i nadále umož-
něn příjezd do areálu objektu.

Hlavní vstup do areálu školy je navržen 
přes novou budovu. Vstup do stávající školy 
zůstane zachován, ale pouze pro personál. 
Vstup do tělocvičny zůstane rovněž zacho-
ván. Jako další vstup do areálu bude využit 

“zadní vjezd“ přes hřiště, kudy bude zabez-
pečen příjezd se stravou.

Nový objekt je řešen jako třípodlažní mo-
nolitický železobetonový skelet založený na 
pilotech.

Na objekt v  1. NP navazují chodby pro 
napojení k  stávající tělocvičně na západ a 
stávající budově určené jako první stupeň 
ZŠ na východ. 

Po dokončení dostavby ZŠ Majakovské-
ho bude celková max. uvažovaná kapacita 
cca 300 žáků. 

Budou vybudovány:
- 4 kmenové učebny  
- 5 odborných učeben (s kapacitou 30 

žáků, kapacita jazykových učeben 16 žáků),
- 6 kabinetů,
- 2 sklady s přípravnou jídla,
- 1 jídelna (s kapacitou 80 míst).
Realizátorem stavby je stavební společ-

nost MANAG a.s., Zlín.
Dostavba ZŠ Majakovského je realizová-

na za příspěvku Ministerstva fi nancí. V roce 
2011 bylo uvolněno 5 mil. Kč. Celkové ná-
klady budou činit 42 mil. Kč.  -ori-

Dostavba základní školy Majakovského Vrahovice

Původní budova ZŠ Majakovského před demolicí

Současný stavOpláštění při demolici z důvodu ochrany životního prostředí

INZERCE



Na slavnostním ceremoniálu, který dne
4. dubna 2012 proběhnul v Moravském
divadle v Olomouci, obdržela kapela
Létající rabín Cenu kraje za výjimečný
počin roku v oblasti profesionálního
umění - hudby. „Máme z ceny velkou
radost. Vážíme si toho, že kraj zaregist-
roval naši dlouholetou práci a úspěchy.
Je to do určité míry reakce na uplynulý
rok, ve kterém jsme slavili desetileté
výročí své existence, a při té příležitosti
jsme mimo jiné uspořádali festival
´Hanácké Jeruzalém´, ale i k těmto
počinům jsme se museli postupně pro-
pracovat,“ uvedl k udělení ceny umě-
lecký vedoucí kapely, Vojtěch Peštuka.
„Vtipné je, že ta cena je politická, a
nejde o názor veřejnosti nebo odbor-
níků. A do toho se blíží krajské volby.
Proto jsme si neodpustili malé rýpnutí v

podobě mírně upraveného textu naší
písně Černobýl, kterou jsme na cere-
moniálu zahráli. Politická situace u nás
je tristní, a k židovské kultuře odedáv-
na patří hubatost (v jidiš pro ni mají
dokonce zvláštní sloveso „kvetshn“),
která je kombinací vzpurnosti, prosto-
řekosti a používání vlastní hlavy. Proto
jsme zvolili tento způsob prezentace.
Ale popravdě řečeno, čekali jsme větší
pozdvižení,“ dodal s úsměvem.
„Každopádně jsme si dali kapelní záva-
zek sbírat od nynějška jen ceny celore-
publikové a mezinárodní.“ Na otázku, co
kapelu Létající rabín v budoucnu čeká,
uvedl: „Chceme expandovat do Židov-
ského Města pražského, kde je velké
množství turistů a z jejich strany obrov-
ská žízeň po klezmeru a židovské hudbě,
kterou zatím nikdo nebyl schopen uhasit.

V neděli 13. května tam v překrásné
Španělské synagoze uspořádáme první
zkušební koncert. Z marketingových
důvodů vystoupíme pod atraktivním náz-
vem ´Franz Kafka Prague Klezmer
Ensemble´. Doufáme, že tento název při-
láká na koncert hodně cizinců a že budou
z koncertu nadšeni. Z dalších plánů bych
zmínil účast na letních kurzech židovské
hudby v německém Weimaru. Na to se
velmi těšíme, protože tam jako lektoři
působí lidé, které neváhám zařadit mezi
současnou špičku klezmerské hudby.

Jsou to vlastně naše dlouholeté vzory,
jejichž nahrávky i teoretické práce
posloucháme a čteme. Teď budeme mít
příležitost seznámit se s nimi osobně. Do
Weimaru jsme se chystali už dříve, ale
nikdy nám to nevyšlo. Letos v létě to snad
konečně vyjde!“
Do toho kapela pravidelně koncertuje po
celé České republice, kalendář můžete najít
na www stránkách www.letajicirabin.cz. 
A když bude vše probíhat podle představ,
začne Létající rabín ještě letos chystat své
další album. -red-
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Létající rabín dostal cenu Olomouckého kraje 



NEDĚLE 20. KVĚTNA 
17.30 Líbáš jako ďábel 
20.00 Líbáš jako ďábel

PONDĚLÍ 21. KVĚTNA
14.00 Tintinova dobrodružství
USA 2011, 107 min.
Režie: Steven Spielberg
17.30 Líbáš jako ďábel 
20.00 Líbáš jako ďábel 

ÚTERÝ 22. KVĚTNA 
17.30 Líbáš jako ďábel 
20.00 Líbáš jako ďábel 

STŘEDA 23. KVĚTNA
17.30 Líbáš jako ďábel 
20.00 Líbáš jako ďábel 

ČTVRTEK 24. KVĚTNA 
17.30 Diktátor
americká bláznivá komedie 
Sascha Baron Cohen jako Aladdin
poslední mohykán mezi diktátory…
Baron Cohen, A. Farisová, B. Kingsley, J.
C. Reilly, M. Foxová. Režie: Larry Charles,
české titulky, premiéra, mládeži do 15 let
nepřístupný, vstupné 90 Kč
20.00 Lov lososů v Jemenu
anglická romantická tragikomedie
Neobyčejně okouzlující příběh o muškaření
a politickém kolotoči, nečekaném hrdinství
a lásce...
V hl. rolích: E. McGregor, E. Bluntová, A.
Waked; Režie: Lasse Hallström, 111 min.,
české titulky, premiéra, mládeži do 12 let
nevhodný, vstupné 90 Kč

PÁTEK 25. KVĚTNA
17.30 Lov lososů v Jemenu 
20.00 Diktátor 

14

ÚTERÝ 1. KVĚTNA
17.30 Můj vysvlečenej deník
česká komedie 
Slogan č. 1: Neposílejte na to rodiče, jinak
vás už nikam nepustěj!
Slogan č. 2: Neříkejte svým dětem, že jste to
viděli – ať mají nějaká tajemství…
V hl. rolích: V. Kubařová, P. Špalková, I.
Bareš, B. Kohoutová, S. Černodrinská, V
Žilková, S. Stašová, J. Prachař, J. Plesl aj.
Režie: Martin Dolenský, 90 min., premiéra,
mládeži přístupný, vstupné 90 Kč
20.00 Vrtěti ženou
anglická komedie
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru…
V hl. rolích: H. Dancy, J. Peryce, R.
Everett, M. Gyllenhallová. Režie: Tanya
Wexlerová, 100 min., české titulky, mláde-
ži do 15 let nepřístupný

STŘEDA 2. KVĚTNA
17.30 Můj vysvlečenej deník
20.00 Vrtěti ženou

ČTVRTEK 3. KVĚTNA
17.30 Talisman
americké filmové drama
Talisman – byl to obrázek pro štěstí. A on se
vydal hledat ženu z obrázku… Podle kni-
žního bestselleru !
V hl. rolích: Z. Efron, T. Schilling aj.
Režie: Scott Hicks, 101 min., české titul-
ky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný,
vstupné 85 Kč
20.00 Hunger Games: Aréna smrti
americké akční sci-fi
Natočeno na motivy světoznámé trilogie…
Režie: Gary Ross, 142 min., české titulky,
premiéra, mládeži do 12 let nevhodný,
vstupné 90 Kč

PÁTEK 4. KVĚTNA
17.30 Talisman 
20.00 Hunger Games: Aréna smrti 

SOBOTA 5. KVĚTNA
17.30 Talisman 
20.00 Hunger Games: Aréna smrti

NEDĚLE 6. KVĚTNA
17.30 Talisman 
20.00 Hunger Games: Aréna smrti 

PONDĚLÍ 7. KVĚTNA 
17.30 Koupili jsme ZOO
americká komedie
Podle skutečného příběhu!!!
V hl. rolích: M. Damon, T. H. Church, C.
Ford. M. E. Jonesová aj. Režie: Cameron
Crowe, 124 min., premiéra, české titulky,
mládeži přístupný, vstupné 90 Kč
20.00 Královská aféra
koprodukční historický film 
Příběh zakázané a vášnivé lásky, která
změnila celý národ.
Film se natáčel u nás! 
V hl. rolích: M. Mikkelsen a A.
Vikanderová. Režie: Nikolaj Arcel, 128 min.,
české titulky, premiéra, mládeži do 12
let nevhodný, vstupné 85 Kč

ÚTERÝ 8. KVĚTNA 
17.30 Koupili jsme ZOO 
20.00 Královská aféra

STŘEDA 9. KVĚTNA 
17.30 Koupili jsme ZOO 
20.00 Královská aféra

ČTVRTEK 10. KVĚTNA
17.30 Avengers 3D
americký akční dobrodružný film
Super hrdinský tým všech dob – tým mstitelů…
V hl. rolích: R. Downey jr., Ch. Evans, M.
Ruffalo, S. Johanssonová aj. Režie: Joss
Whedon, 137 min., český dabing, premiéra,
mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 160 
20.00 Temné stíny
americká komedie
Nejnovější opus Tima Burtona. Upíři, čaro-
dějnice, cestování v čase… pojďte se
krásně bát a bavit…
V hl. rolích: J. Depp, E. Greenová, M.
Pfeifferová, Ch. Lee, H. Bonham-
Carterová, aj. Režie: Tim Burton, 113 min.,
české titulky,  premiéra, mládeži přistupný,
vstupné 90 Kč

PÁTEK 11. KVĚTNA
17.30 Avengers 3D 
20.00 Temné stíny
22.15 Temné stíny

SOBOTA 12. KVĚTNA
17.30 Avengers 3D 
20.00 Temné stíny

NEDĚLE 13. KVĚTNA 
17.30 Avengers 3D 
20.00 Temné stíny

PONDĚLÍ 14. KVĚTNA
14.00 Saxana a Lexikon kouzel
ČR 2011, 90 min Režie:Václav Vorlíček
17.30 StreetDance 2 3D
americký taneční film
Taneční film - tentokráte ve 3D!
Režie: Max Giva a Dania Pasquiniová,
85 min., české titulky, premiéra, mláděži
přístupný, vstupné 130 Kč
20.00 Street Dance 2 3D 

ÚTERÝ 15. KVĚTNA 
17.30 Street Dance 2 3D 
20.00 Věra 68
český celovečerní dokument 
Vzlety a pády nejslavnější české gymnastky
Věry Čáslavské. Režie: Olga Sommerová,
90 min., premiéra, mládeži přístupný,
vstupné 85 Kč 

STŘEDA 16. KVĚTNA 
17. 30 Věra 68
20.00 Street Dance 2 3D 

Filmový hit tohoto jara!!! Neváhejte!!!
ČTVRTEK 17. KVĚTNA
17.30 Líbáš jako ďábel
česká filmová komedie
Volné pokračování skvělé komedie Marie
Poledňákové!!! Hvězdné herecké obsazení !!!
V hl. rolích: J. Bartoška, K. Magálová, O.
Kaiser, E. Holubová, J. Langmajer, N.
Boudová, T. Kostková aj. Režie: Marie
Poledňáková, 113 min., premiéra, mládeži
přístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Líbáš jako ďábel

PÁTEK 18. KVĚTNA 
17.30 Líbáš jako ďábel 
20.00 Líbáš jako ďábel
22.15 Líbáš jako ďábel 

SOBOTA 19. KVĚTNA 
17.30 Líbáš jako ďábel 
20.00 Líbáš jako ďábel
22.15 Líbáš jako ďábel 

Kino Metro 70                                                                                 Školní 1, PV, tel.: 582 329 642
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BIO KORUNA

Kulturní klub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582 329 625, 582 329 620

STŘEDA 2. KVĚTNA
15.00 Anonym 
UK/SRN, 2011, 130 min., Režie: Roland
Emmerich. VSTUPNÉ: 35 Kč

SOBOTA 5. KVĚTNA
15.00 Krtek a oslava

- pásmo pohádek
VSTUPNÉ: 20 Kč 
17.30 Dluh
americké drama
Jak strašná je tíha tajemství…
V hl. rolích: H. Mirrenová, Tom Wilkinson
aj. Režie: Johna Madden, 114 min., repríza,
mládeži do 12 let nevhodný 
VSTUPNÉ: 80 Kč
20.00 Dluh
VSTUPNÉ: 80 Kč

SOBOTA 12. KVĚTNA
15.00 Krakonoš a pytlák

- pásmo pohádek 
VSTUPNÉ: 20 Kč
17.00 West side story
americký muzikál
Kultovní americký muzikál! Co dodat více? 
V hl. rolích: N. Woodová, R. Beymer aj.
režie: J. Robbins a R. Wise, 152 min.,
repríza, mládeži přístupný.
VSTUPNÉ: 80 Kč
20.00 West side story 
VSTUPNÉ: 80 Kč

STŘEDA 16. KVĚTNA
15.00 Půlnoc v Paříži 
USA/Špaňelsko, 2011, 112 min, režie:
Woody Allen. VSTUPNÉ: 35 Kč

SOBOTA 20. KVĚTNA
15.00 Mach a Šebestová

na prázdninách –  pásmo pohádek 
VSTUPNÉ: 20 Kč
17.30 SUPER 8
americký thriller
V hl. rolích: J. Courtney, K. Chandler, E.
Faningová , R. Griffiths, R. Lee. Režie: J. J.
Abrams, 112 min., premiéra, ŠUP, mládeži
přístupný. VSTUPNÉ: 80 Kč
20.00 Super 8     VSTUPNÉ: 80 Kč

SOBOTA 26. KVĚTNA
15.00 Kytice pohádek 3 – pásmo pohádek
VSTUPNÉ: 20 Kč
17.30 Ženy sobě
americká komedie 
I komedie pro holky může mít koule!
Režie: Paul Feig, 125 min., české titulky,
repríza, mládeži do 15 let nepřístupný.
VSTUPNÉ: 80 Kč
20.00 Ženy sobě VSTUPNÉ: 80 Kč

STŘEDA 30. KVĚTNA
15.00 V peřině - senior
ČR 2011, 103 mi.n, režie: F. A. Brabec
VSTUPNÉ: 35 Kč 

BIO SENIOR BIO SENIOR

SOBOTA 26. KVĚTNA 
17.30 Lov lososů v Jemenu 
20.00 Diktátor 

NEDĚLE 27. KVĚTNA 
17.30 Diktátor 
20.00 Diktátor 

PONDĚLÍ 28. KVĚTNA
17.30 Moje letní prázdniny
americký akční film 
Ano, je tady znovu ON – Mel Gibson!!!
V hl. rolích: M.Gibson, D. Norris, B.
Gunton, S. Cohen aj. Režie: Adrian Grunberg,
95 min., české titulky, premiéra, pro mládež
do 12 let nevhodný, vstupné 90 Kč
20.00 Moje letní prázdniny

ÚTERÝ 29. KVĚTNA 
17.30 Moje letní prázdniny 
20.00 Tady to musí být
koprodukční tragikomedie
Nikdy pro peníze... Vždy jen pro lásku.
Milovníkům stylu „gothic“…
V hl. rolích: S. Penn, F. McDormandová, J.
Hirsch, E. Hewsonová aj. Režie: Paolo
Sorrentino, 118 min., české titulky, premiéra,
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 85 Kč 

STŘEDA 30. KVĚTNA
17.30 Moje letní prázdniny 
20.00 Tady to musí být 

ČTVRTEK 31. KVĚTNA
17.30 Muži v černém 3 3D 
Muži v černém 3 jsou zpět… opět včas!
V hl. rolích: W. Smith a T. L. Jones. Režie:
Barry Sonnenfeld, 104 min., český dabing, pre-
miéra, přístupno bez omezení, vstupné 165 Kč
20.00 Muži v černém 3D

Změna programu vyhrazena!
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Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila
je považován za posledního mohykána mezi
diktátory. Takového borce by chtěl mít za
svého prezidenta každý. Dominuje ve všech
oblastech lidské činnosti, a přesto je schopen
večer po vladaření najít čas a energii na porci
kvalitního sexu s libovolnou hollywoodskou
herečkou, která je ochotná do jeho subsahar-
ského ráje zavítat. Hvězda Transformers
Megan Fox by mohla vyprávět. Ke svému lidu
se chová jako milující otec, jenž ví, že je škoda
každé rány, která padne vedle. I proto tak rád
vynáší rozsudky smrti, většinou ve formě
setnutí mečem. Aladdin je pozván do budovy
OSN, aby mu tam vážně promluvili do stylu
vládnutí. Do Ameriky vyrazí pro jistotu v
doprovodu svého hlavního poradce a dvoj-
níka, jenž je mu k nerozeznání podobný, až na
tu mozkovou kapacitu (pasáček koz ji mít
extra velkou nepotřebuje). Než se v USA  roz-
kouká, skončí vinou spiklenců polonahý a
hlavně k nepoznání oholený na ulici, odkud

může jen zoufale zírat, jak jeho imbecilní
záskok zničí během okamžiku všechno, co
vybudoval on a jeho předchůdci. Průvodce
„džunglí“ normálního světa najde shodou
náhod v člověku, od kterého by si jinak udržo-
val co největší distanc. V ženě (Anna Faris)!
Aladdin se s její pomocí pokusí pro svou zemi
diktaturu a tyranii zachránit...

Helenin bývalý manžel, úspěšný spiso-
vatel Karel se sice konečně odstěhoval
ze společné domácnosti, může žít naplno
svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat,
že mu cosi chybí. Na Františkovu exma-
nželku Bohunu, energickou dámu, zvy-
klou vše řídit, pak situace dopadá ještě
tíživěji. Oba hledají cesty, jak Františka a
Helenu znovu získat pro sebe. František
s Helenou zvolí z nastalé situace jediné
rozumné východisko – rozhodnou se být
chvíli sami a daleko, a tak vyrážejí na
romantickou exotickou dovolenou do
Maroka. Ale i zde je dostihnou nejen
potíže, ale i jejich bývalí partneři, kteří
ve Františkových a Heleniných cestov-
ních lapáliích, k nimž patří ztracená
zavadla, ukradené doklady a řada
dalších problémů, vidí příležitost, jak se
vrátit do jejich života. Pro náš pár teprve
teď nastává opravdová zkouška jejich
vztahu. 

Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré
manželské svazky jsou definitivní minu-
lostí a Helena s Františkem se pokoušejí
začít nový, společný život. Ovšem, jak
už to tak bývá, pouto s bývalým životem
nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále
je to vaše rodina, vaše okolí a vaši býva-
lí partneři do společného života nutně
stále patří.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL Režie: Marie Poledňáková

Seržant americké námořní pěchoty
Logan Thibault (Efron) se vrací ze své
třetí mise v Iráku, s jedinou věcí, kterou
zde našel - fotografií ženy, která ho podle
jeho slov držela při životě. Zjistí, že žena
na fotce se jmenuje Beth, vydá se ji hle-
dat a najde její adresu a jednoho dne se

objeví přede dveřmi. Nechá se najmout
do psí ho centra , který její rodina vede. I
když mu Beth zpočátku nevěří a už má
sama komplikací v životě dost, rozvine se
mezi nimi románek, který dává Loganovi
naději, že Beth by mohla pro něj zname-
nat více, než jen obrázek pro štěstí.

TALISMAN  Režie: Scott Hicks

Dr. Alfred Jones má mnoho důvodů ke
spokojenosti. Přesto má pocit, že mu v
životě něco chybí. Nečekaně je požádán,
aby se zapojil do bláznivého projektu,
jehož cílem je vybudování řeky pro lososy
v Jemenu. Fred myšlenku zavrhne jako
naprosto nesmyslnou. Projekt však upoutá
pozornost několika zasloužilých britských
politiků. Napadne je totiž, že by se tak
dala odvést pozornost médií od nepříjem-
ností, ke kterým na Středním východě
došlo. Vládní soukolí se dává do pohybu.
Fred je donucen, aby odsunul svou výz-
kumnou práci stranou a místo ní začal pře-
mýšlet, jak přepravit deset tisíc lososů na
poušť – a přesvědčit je, aby tam plavali.
Celý bláznivý projekt se zrodil v hlavě
jemenského šejka, zbožného a bohatého
muže, jehož láska k lovu lososů a neotře-
sitelné přesvědčení, že lze vírou dosáh-
nout nemožného, nakonec Freda
nadchnou. Potlačí v sobě všechny logické
námitky – i námitky své nesnesitelné ženy.
Když se pak setká s šejkovou elegantní a
krásnou správkyní majetku, trhlina, která
se objevila v jeho pečlivě organizovaném

životě, se ještě zvětší. A když se společně
vydají na neobyčejnou cestu víry, a rybo-
lovu, nesmělý dr. Jones v sobě objeví
zdroj důvěry, lásky a hrdinství, který
zaskočí nejen jeho samotného...

LOV LOSOSŮ V JEMENU Režie: Lasse Hallström

V roce 1752 vypluli Joshua a Naomi
Collinsovi se svým synem Barnabasem
lodí z anglického Liverpoolu, aby začali
nový život v Americe. Ale ani oceán jim
nepomůže v tom, aby unikli záhadnému
prokletí, které jejich rodinu pronásleduje.
Uplyne dvacet let a Barnabasovi leží svět
u nohou - tedy aspoň město Collinsport
ve státě Maine. Majitel panství
Collinwood - Barnabas je bohatý pán, má
moc a je to notorický playboy…dokud
neudělá zásadní chybu - zlomí totiž srdce
Angelique Bouchard . Angelique je čaro-
dějnice každým coulem. Přichystá mu
horší osud, než je samotná smrt: promění
ho v upíra a pak ho upálí zaživa. O dvě
stě let později se Barnabas nechtěně
dostane ze své hrobky a přichází do
naprosto jiného světa roku 1972. Vrací se
na panství Collinwood a zjistí, že z kdysi
velkolepého panství jsou dnes jen ruiny.
Zbytku rozpadlé rodiny Collinsů se daří
o něco lépe, každý skrývá své temné

tajemství. Hlava rodiny Elizabeth Collins
Stoddard přivolá blízkou psychiatričku
Dr. Julii Hoffman, aby jim pomohla vyře-
šit rodinné trápení. V usedlosti žije také
neúspěšný bratr Elizabeth Roger Collins
její pubertální dcera, rebelka Carolyn a
Rogerův předčasně vyspělý 10ti letý syn
David Collins. Rodinná záhada se přene-
se i na správce Willieho Loomise, které-
ho hraje Jackie Earle Haley a na
Davidovu novou chůvu Victorii Winters.

TEMNÉ STÍNY Režie: Tim Burton

Ten den pro Portera (Mel Gibson) nebyl
jedním z nejlepších. Nejdřív se mu podaří
ukrást slušný balík peněz, který by mu sta-
čil na báječné doživotní prázdniny strávené
na pláži s dostatkem vína, žen a zpěvu. Ale
pak už se mu situace poněkud vymyká z
rukou. Dostává se do šílené honičky s
pohraniční stráží, na jejímž konci končí jeho
auto na kapotě těsně za mexickými hranice-
mi. Pak už je zadržen mexickými úřady a po
peprné výměně názorů je vržen do podivně
drsného a nebezpečného světa zvaného El
Pueblito, což rozhodně není pětihvězdový
hotel, který si představoval pro svou zaslou-
ženou dovolenou. Je to místo, které je sym-
bolem násilí, korupce a promiskuity. V El
Pueblitu Porter potká malého chlapce, který
se ho snaží naučit přežít v tomto zvláštním
světě. A díky němu nejen přežívá, ale potká
i jeho krásnou maminku. Situace se však
začíná vyhrocovat, všichni se dostávají do
více než velkých potíží, protože gangsteři
chtějí zpět své peníze. O tom, jestli se Porter
se situací plnou honiček a přestřelek popere,
a navíc si zachová i svůj pověstný sarkastic-
ký humor, se již brzy přesvědčíte v kinech.

MOJE LETNÍ PRÁZDNINY Režie: Adrian Grunberg

DIKTÁTOR Režie: Larry Charles
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Ondřej Havelka a jeho Melody Makers složí poklonu 
legendárnímu swingaři Jiřímu Traxlerovi

Vražda v salonním coupé:
Větřák potřetí pokouší Cimrmana

Nejnovější koncertní program  zasvětili
Ondřej Havelka  a jeho Melody Makers
legendárnímu českému swingaři Jiřímu
Traxlerovi. Městské divadlo v Prostějově
má tento koncert na programu v pátek
18. května v 19 hodin.
„Původní myšlenka byla připravit koncert-
ní cyklus tak, aby vyvrcholil  letos v břez-
nu, kdy měl tento vskutku poslední mohy-
kán českého tanečního swingu 30. a 40. let
oslavit sté narozeniny. Jiří Traxler však
bohužel vloni v srpnu v kanadském
Edmontonu zemřel,“ prohlásil Ondřej
Havelka a dodal:  „Na mém rozhodnutí to
však nic nezměnilo. Koncertní program
Potkal jsem svůj sen s podtitulem Pocta
Jiřímu Traxlerovi jsem realizoval. Bohužel
už jen in memoriam.“
Havelka se podle svých slov s Traxlerem  v
posledních letech velmi sblížil především
díky tomu, že realizoval jeho hudební por-
trét pro Českou televizi: „Znám mnoho
detailů týkajících se jeho života a muzi-
kantské kariéry, řadu půvabných historek,
jimiž komentoval klíčová životní setkání či
významné dějinné události. Právě tyto
vzpomínky, které jsem měl takříkajíc z
první ruky, budou kořením průvodního
slova, jímž budu jednotlivé kusy uvádět.

Nepůjde rozhodně o sentimentální vzpo-
mínání, chci vytvořit večer nabitý humo-
rem, ironií a skvělou muzikou, tedy tím, co
měl Jiří Traxler rád.“ (eze)

Vraždu v salonním coupé  z tvůrčí dílny
Divadla Járy Cimrmana představí ve
čtvrtek 24. května v 19 hodin na prknech
prostějovského divadla Divadelní spolek
Větřák z Pivína. Po úspěšných nastudo-
váních Dobytí severního pólu a Záskoku -
Vlasty si  v Pivíně troufli na Cimrmana již
potřetí.
„Věříme, že své příznivce ani tentokrát
nezklameme a že se hra Járy Cimrmana v
našem podání bude opět líbit a z jeviště nás
nebude provázet vichr z hor, nýbrž bouřlivý
a neutuchající potlesk ve stoje,“ prohlásil
principál Větřáku, režisér představení a sou-
časně představitel policejního praktikanta

Hlaváčka Jiří Vrba. „Nemužu si honem
vzpomenót na englické véraz pro to pleskáni
ve stoje,“ dodal principál nefalšovanou
hanáčtinou.
„Pokud se Vražda Větřáku povede stejně
jako předchozí dva cimrmanovské kusy, tak
diváci určitě neodejdou z divadla zklamaní,“
zavzpomínala ředitelka Městského divadla v
Prostějově Alena Spurná na předchozí insce-
nace, se kterými Větřák hostoval na prknech
prostějovského divadla v letech 2004 a 2007. 
Oblíbený ansámbl Větřák  je v regionu pro-
slulý nejrůznějšími taškařicemi. Za všechny
jmenujme alespoň vyhlášené pivínské Ostat-
ke či Dožató. (eze)

Během uplynulých dvou týdnů zaznamenalo
studentské Divadlo Point při GJW Prostě-
jov další významné úspěchy. Představení
Umění milovat podle Ovidia v režii Aleš
Procházky získalo doporučení na celostátní
přehlídku Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.
Úspěšná inscenace Nahý Wolker také v
Procházkově režii vybojovala doporučení na
celostátní přehlídku Wolkerův Prostějov. -js-

Ovidius i Wolker bodovali

Výprava, kostýmy, ale ani jednotlivé
role nepokulhávají za cimrmanov-
skými vzory. Foto archiv divadla
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

přírodovědná soutěžní stezka pro děti
ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST
KDY: čtvrtek 3. května od 8:00 do 14:00
KDE: biokoridor Hloučela
7. ročník místního kola celostátní soutěže
Zelená stezka - Zlatý list, konané formou sout-
ěžní stezky se stanovišti, která jsou zaměřená
na praktické poznávání přírody a na znalosti v
ochraně přírody a životního prostředí. Soutěž
je určena pro děti ze zájmových oddílů či žáky
škol od 6 do 15 let. Přihlášky přijímáme do 20.
dubna na adresu: iris@iris.cz

program pro školy
ŽIVÁ ZAHRADA
KDY: pátek 4. května od 8:30 do 12:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov
Interaktivní program o tom, jak do zahrad
přilákat a udržet v nich ptáky, hmyz, obo-
jživelníky a další živáčky.
Program je určen ZŠ – nutno se předem
objednat na adrese iris@iris.cz nebo tele-
fonicky 582 338 278, 603 298 039. Pro-
gram trvá 60 minut (první v 8:30, posled-
ní v 11:30) a je pro jednu třídu (min. 15
žáků, max. kolem 30 žáků). Cena 20 Kč
na žáka.

vycházka
HLEDÁNÍ DÁVNOVĚKU
NA OTASLAVICKU
KDY: sobota 5. května od 8:00 do 14:00
KDE: sraz v Brodku u Prostějova na
autobusové zastávce v 8:20 (odjezd
vhodného autobusu z Prostějova z aut.
nádraží v 8:00, stanoviště č. 4)
Vycházka zaměřená na jedinečnou historii
okolí Otaslavic. Spolu s archeologem Pavlem
Mošem navštívíme místa pravěkého kultu,
významného bronzového nálezu, prozkou-
máme několik pravěkých a raně středově-
kých hradisek, lokalitu dvou středověkých
hradů a budeme pátrat po zaniklých cestách.
Délka celé trasy asi 12 km. Odjezd autobusu
z Dětkovic zpět do Prostějova ve
13:43.Pořádáno ve spolupráci s občanským
sdružením Otava Otaslavice.

terénní exkurze
- akce České společnosti ornitologické
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 
KDY: sobota 5. května od 8:00 do 11:30
KDE: sraz v 8:00 na autobusové zastáv-
ce na Tyršově náměstí v Plumlově,
doprava je možná autobusem s odjezdem
z aut. nádr. v Prostějově (nástupiště 10)
7:35, příjezd do Plumlova 7:57.
Procházka okolní přírodou spojená s
poznáváním ptáků podle jejich hlasu i
vzhledu, odchytem a kroužkováním,
ukázkou hlasových nahrávek ptáků a
povídáním o jejich životě.
S sebou dalekohled, svačinu a hlavně dob-
rou náladu! Předpokládané ukončení v
dopoledních hodinách. V případě silného
deště se akce ruší. Exkurzi povede: Tomáš
Najer. Kontakt: tomas.najer@gmail.com,
tel. +420 721 378 202 Akce je pořádána
za podpory MOS smp ČSO. 

akce na pomoc přírodě
POMÁHÁME STUDÁNKÁM:
KELTSKÁ STUDÁNKA
KDY: úterý 8. května od 8:00 do 12:00
KDE: sraz na vlakové zastávce Zdětín
v 8:30, odjezd vhodného vlaku z Pro-
stějova hl. n. v 8:02.

Pracovní brigáda, při které upravíme terén
kolem Keltské studánky na Běleckém
mlýně. Délka trvání akce max. 3 hodiny.
Pro účastníky bude připraveno drobné
občerstvení. Z důvodu zajištění dostate-
čného množství vhodného nářadí je nutno
se na tuto akci nahlásit předem, nejpozdě-
ji do pondělí 7. 5. do 12 hod. na tel. 603
730 594 nebo na e-mail iris@iris.cz
Akci pořádá ZO ČSOP Bělozářka.

vycházka pro rodiny s dětmi 
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
S PRAMÍNKOVOU VÍLOU 
KDY: sobota 12. května od 8:00 do 15:00
KDE: sraz v Plumlově na autobusové
zastávce v 8:45, vhodný autobus z Pro-
stějova odjíždí z aut. nádr. v 8:25 hod.,
stanoviště č. 11
Vycházka s hravými aktivitami pro děti i jejich
rodiče. Spolu s Pramínkovou vílou budeme
putovat za studánkami a kouzelným klíčem,
kterým nalezené studánky odemkneme. Trasa
povede z Plumlova přes Záhoří do Alojzova.
Délka trasy asi 6 km. Návrat do Prostějova
autobusem odjíždějícím z Alojzova ve 13:32.

tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 14. května od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100
Kč za osobu na dvě pracovní hodiny. 

stezka pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ
HRÁTKY S PŘÍRODOU
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Kdy: úterý 22. května od 8:30 do 12:30
Kde: botanická zahrada v Prostějově
Přírodovědná stezka zaměřená na
poznávání a pozorování rostlin v bota-
nické zahradě. Délka jedné stezky včetně
vyhodnocení je cca 1 hodinu. Cena: 20 Kč na
žáka.Stezka je určena vždy pro jednu třídu
(min. 15 žáků, max. kolem 30 žáků) a začíná
každou půlhodinu od 8:30 do 12:00 hodin.
Třídu je nutno předem přihlásit na iris@iris.cz
nebo telefonicky 582 338 278, 603 298 039.

akce na pomoc přírodě
DEN PRO PŘÍRODU
KDY: sobota 26. května od 8:45 do 14:00
KDE: sraz v Plumlově na autobusové
zastávce v 8:45, vhodný autobus z Pro-
stějova odjíždí z aut. nádr. v 8:25 hod. 
Akce pro všechny, kteří chtějí přiložit
ruku k dílu a pomoci přírodě na Prostě-
jovsku. Zapojíme se do ochranářských
zásahů na loukách v okolí Plumlova.
Budeme hrabat posečené seno, vytrhávat
ovsík, či rozrušovat drn na lokalitách U
Jasénků a U Bílých studýnek. 
Nářadí a občerstvení zajistíme!
Ukončení akce nejpozději ve 14 hodin.

tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 28. května od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100
Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 

Akce finančně podpořili:
Město Prostějov,

Nadace Partnerství v rámci
Blokového grantu – Fondu pro NNO

11. 5.  18.00 - 22.00 hodin - Taneční večer nejen pro seniory 
pátek K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

13. 5. 19:00 hodin    Neřesti a ctnosti PAVLA NOVÁKA
neděle Multimediální program Pavla Nováka s kapelou, protkaný  videoprojekcí a fotografiemi 

pořádáme k Svátku matek. V pořadu zazní nejznámější hity Pavla Nováka „Malinká, Pihovatá 
dívka, Nádherná láska, Podivný spáč, Chci zapomenout“ a další.

Pořad navazuje na legendární program Pavla Nováka, v němž se humornou formou za všech úhlů „zkou-
mají“ lidské neřesti a ctnosti. Vstupné: 100 Kč
Předprodej a prodej vstupenek v pokladně kina METRO 70.

15. 5. 9.00 a 10.15 hodin - Princezna Konvalinka a královské hádanky
úterý (Divadlo Pohádka Praha)

Princezna Konvalinka se má vdávat, ale rozhodně se jí nelíbí princ, 
který se uchází o její ruku. Proto přesvědčí svého tatínka – pana krále – 
aby princ splnil královské hádanky a úkoly.

A jak to dopadne? Odpověď nalezneme v této pohádce, která se 
odehrává v malované scéně, výpravných kostýmech a s řadou 
melodických písniček. Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

16. 5. 9.00 a 10.15 hodin - Princezna Konvalinka a královské hádanky
středa (Divadlo Pohádka Praha)

Princezna Konvalinka se má vdávat, ale rozhodně se jí nelíbí princ, 
který se uchází o její ruku. Proto přesvědčí svého tatínka – pana krále – 
aby princ splnil královské hádanky a úkoly.

A jak to dopadne? Odpověď nalezneme v této pohádce, která se 
odehrává v malované scéně, výpravných kostýmech a s řadou 
melodických písniček. Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. Skupina

25. 5. 18.00 - 22.00 hodin - Taneční večer nejen pro seniory 
pátek K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné:60 Kč

Výstava: 12. 5. - 6. 6. 2012 
Karel Musil - výběr z díla  
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 12. května u  příležitosti XXV. Setkání sběratelů a přátel grafiky.
Program: 9:00 Přátelské setkání sběratelů, výměna grafických lístků

10:00 Zahájení výstavy – Karel Musil, výběr z tvorby, úvodní slovo Josef Dolívka
11:30 Aukce

Každý účastník setkání obdrží grafický list Karla Musila.      
Výstava je otevřena denně od 9.00 do 13.00 hodin, při filmových projekcích a večerních klubových akcích
dle programu v klubu. 
Prohlídku výstavy je možné dohodnout i mimo uvedenou dobu také na telefonním č. 582 329 620. 

17. 5. 9.30 hodin Akademie třetího věku  
čtvrtek FAIR TRADE  – podpora producentů z rozvojových zemí.
Nemoci občas potrápí každého z nás. V minulém cyklu A III.V jsme 
kvůli ní přišli o tuto přednášku. Protože její téma je velmi zajímavé, dojednali jsme nový termín, a tak Vám
vše poví Petr Kouřil ze společnosti pro podporu hnutí fair trade  NaZemi.cz

Vstupné: (bez pololetní průkazky): 30 Kč

7.5. 14.00 hodin Setkání jubilantů města Prostějova
pondělí Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

10. 5., 24. 5. 9.20 a 10.30 hodin  Vítání občánků se zápisem do pamětní knihy
čtvrtek města Prostějova (obřadní síň prostějovské radnice)

Kulturní program zajišťuje ZŠ Palackého a ZŠ E. Valenty

28. 5. 14.00 hodin  Setkání jubilantů města Prostějova
pondělí Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

Výstava:

Vzdělávací a společenské akce:

Pravidelná činnost: 

program na květen 2012



V krásném prostředí Přednáškového
sálu Národního domu vProstějově se v
sobotu 14. 4. 2012 dopoledne utkala řada
malých i větších zpěváčků o  tituly
HANÁCKÝCH SKŘIVANŮ pro rok
2012 ve 4   kategoriích ve věku  4-15
roků. Že právě proběhl již 14. ročník této
sou-těže se nechce ani věřit…
V KATEGORII  I. 4-7 roků zvítězil Tomáš
Litera z Vrchoslavic ,druhá byla Lucie
Görfolová  z Olomouce a třetí místo Filip
Grbin z Prostějova. Všichni soutěžící
nejmenší kategorie byli velmi příjeným
výkonem náležitě oceněni potleskem
přítomných. 
V KATEGORII  8-12 roků byla podstatně
větší konkurence a velmi vyrovnané výko-
ny soutěžících. Porotě se nejvíc líbila Sára
Koryčánková z Olomouce , druhá Nikola
Kučerová z Konice se sama dokonce
doprovázela na piano  a třetí pozici získal
jako loni Michal Lenert z Nezamyslic.
Porota to opravdu neměla u této kategorie
pro velkou vyrovnanost lehké.  

KATEGORIE III. – 13-15 roků bývá vyvr-
cholením této soutěže. Zde se prezentují
zpěváci a zpěvačky, kteří již mají všichni
výbornou úroveň. HANÁCKÉHO SKŘI-
VANA 13-15 let získala Tereza Navrátilo-
vá z Hulína, druhé místo Pavla Görfolová z
Olomouce a třetí místo
vybojoval Honza Šauer z Olomouce. Poro-
ta jako každoročně  vyslovuje dík za
výbornou práci Michaele Mrázové – Školy
popového zpěvu Olomouc, jejíž zástupci
opět obsadili čelné příčky v této soutěži.
Neméně tak děkuje porota paní učitelce
Lence Literové ze ZŠ Němčice na Hané –
která svojí mimoškolní činností ve svém
volném čase připravuje zpěváčky z této
oblasti – díky Lenko!  
KATEGORIE  IV. – DUA, TRIA -  jedno-
značně si určitě všechny přítomné získaly
svým vystoupením Pavla a Iveta Görfolo-
vy  z Oc náročnou písničkou Tell Him,
loňští laureáti Veronika a Honza Šauerovi z
Oc krásným duetem Especialy – velmi
konkurovali na druhém místě. Třetí skonči-

lo Duo Lenka Koprnová a Nikola Krčová z
Velkého Újezdu písničkou Láska v závě-
jích. 

Velmi milou pozorností byla osobní přítom-
nost dvou náměstkyň primátora Prostějova
Mgr.Aleny Raškové a Mgr. Ivany Hemerkové,
které pozdravily přítomné děti i jejich rodiny a
s potěšením konstatovaly úroveň těchto sou-
těží,  i do budoucna přislíbily podporu města
Prostějova takové-to kvalitní a žádané kulturní
činnosti pro děti. 
A závěrem – díky za pohodu a pěkné zážitky
pro všechny přítomné , díky za to, že se tato
mládež věnuje zpívání a bere to vážně , díky za
veškerou podporu města Prostějov a Krajské-
ho úřadu v Olomouci! Kdo tam byl – určitě si
s sebou odnesl hezký zážitek a dobrou náladu. 
Další  Skřivan pro mládež 15 - 20 let 9. ročník
pokračuje v sobotu 5. května 2012  je další z
tradičních  soutěží  a třetí soutěž – Zpívající
rodina 7. Ročník bude v sobotu 19.května
2012. Všechny soutěže začínají v 8.00 ráno v
Přednáškovém sále Národního domu v Prostě-
jově (Městské divadlo) na Vojáčkově náměstí.
Velmi se  těšíme na pěkné zážitky a na  všech-
ny účastníky, kteří rádi zpívají. 

Ing.Bohumil Moudrý – ředitel soutěží  

Projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Opera-
čního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, 

realizovaný MINISTERSTVEM OBRANY ČR.

Pomoc válečným veteránům při začleňování do civilního života,
zejména při uplatňování na trhu práce.

Sdružení CEPAC-Morava, AD Educa a.s. a EURO EDUCA o.p.s.,
dodavatelé aktivit projektu, nabízejí držitelům osvědčení válečného veterána účast v pro-

jektu  realizovaném v sedmi regionech, které spadají do působnosti poradenských center v: 
Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Praze.

Hlavním cílem projektu je pomoc při odstranění překážek, které válečným veteránům
ztěžují zapojení do civilního života, zejména v pracovním uplatnění a to prostřednictvím

jednotlivých aktivit, ke kterým především patří:
personální poradenství, využití moderních diagnostických metod na zjištění reálných před-
pokladů účastníka k začlenění se na trh práce, následně zprostředkování rekvalifikačních

kurzů a vstup účastníka do databáze potencionálních zaměstnavatelů.
•individuální přístup

• vhodná rekvalifikace
• efektivní cesta k uplatnění na trhu práce

Více na:   http://www.veterani-budoucnost.cz  nebo na tel.: 724 918 995

Výstava prostějovského rodáka, výtvarníka a
knižního grafika Václava Ševčíka, s jehož
kresbami, plakáty a knižní grafikou měla pro-
stějovská veřejnost možnost se již seznámit,
je věnována tentokrát souboru jeho fotografií,
na kterých jsou zachyceny události, které se
odehrály v Prostějově a blízkém okolí na
konci druhé světové války a v prvním povále-
čném roce. Mnohé z nich zveřejnil jejich
autor již ve své knize „Konec války v Prostě-
jově 1945 a krátké období svobody“, za niž
získal v roce 2005 Cenu Města Prostějova,
vystavovány jsou ale poprvé. Zachycují

příchod sovětské, rumunské a českosloven-
ské armády do města 9.5.1945, vojenskou
techniku a objekty zničené dělostřeleckou
palbou a bombardováním, oslavu vítězství
nad fašismem i přípravu prvních poválečných
voleb. I když Václav Ševčík pořídil tyto foto-
grafie již v chlapeckém věku malým, nepro-
fesionálním aparátem, jeho snímky mají cenu
bezprostředního autentického svědectví a
jejich dokumentární charakter zaujme nejen
pamětníky, ale i příslušníky mladších genera-
cí, kteří se zajímají o místní historii. 

doc. PhDr. Karel Tabery, Ph.D.
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Soutěž ve zpěvu HANÁCKÝ SKŘIVAN 4 - 15 LET 2012 zná vítěze! 

Začleňování válečných veteránů do civilního života 
s důrazem na uplatnění na trhu práce

Václav Ševčík – výstava fotografií k 80. narozeninám 
autora v Regionálním informačním centru

(20. 4. 1907 – 2. 8. 1961)
JUDr. Oldřich John si po vysokoškol-
ských studiích otevřel v Prostějově advo-
kátní kancelář a v roce 1937 se oženil se
svou sestřenicí spisovatelkou Hermínou
Svozilovou.
Tento rok zasáhl do jeho života ještě jednou
významnou událostí. Jako uznávaný a
oblíbený advokát byl zvolen starostou
města.  Ve svých třiceti letech se tak stal
nejmladším starostou v republice. Do staro-
stenského úřadu nastoupil ve složité době,
Prostějov už dva roky totiž neměl starostu a
žil pod úřednickou vládou komisaře. John
se do práce pustil s velkým elánem a za
svůj prvořadý úkol považoval schválení
stavby bloku domů pro chudé v Šárce.
Krátce po německé okupaci v březnu 1939
byl jako rukojmí zatčen gestapem a odvle-
čen do koncentračního tábora Buchenwald,
odkud se souhrou šťastných náhod v říjnu
1940 vrátil. Později však byl znovu zatčen,
ale pro nedostatek důkazů musel být pro-
puštěn. V koncentráku byl vězněn spolu s
Josefem Čapkem, který neměl tolik štěstí
jako Oldřich John a v dubnu 1945 tam
zahynul. Po válce se John výrazně angažo-
val v sociální demokracii, na jejímž mani-
festačním sjezdu v říjnu 1945 byl zvolen do
ústředního výboru. Díky svému řečnické-

mu nadání se propracoval do vysoké politi-
ky a postupně se stal předsedou ústavního
výboru, místopředsedou a později předse-
dou Národního shromáždění. V roce 1953
odešel z veřejného života a až do své pře-
dčasné smrti se věnoval původnímu povo-
lání – advokacii.

Zdroj: Státní okresní archiv,
Kalendář osobností 2012 vydaný

Okrašlovacím spolkem

Připomněli jsme si 105. výročí narození
Oldřicha Johna, starosty a advokáta 
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Naši zmizelí sousedé I.  
Na třetí květnové úterý při-
chystal Klub historický a
státovědný v Prostějově před-
nášku Ivana Čecha, nazvanou
Naši zmizelí sousedé I. Před-
náška se bude věnovat osu-
dům židovských obyvatel
Prostějova, kteří až na malé
výjimky zahynuli v důsledku
nacistického teroru během druhé světové
války. 
V Prostějově sídlila od poloviny 15. století
početná židovská komunita, která zásadně
ovlivnila vývoj města v mnoha oblastech

veřejného života. Toto vzájemné
soužití trvající téměř 500 let bylo
násilně přerušeno během osudo-
vých let německé okupace. Ivan
Čech se židovskou problemati-
kou v Prostějově dlouhodobě
zabývá a příležitostně seznamuje
veřejnost s výsledky svého
bádání. Celý podvečer bude trvat

přibližně 90 minut a bude rozdělen krátkou
přestávkou s hudební vložkou. Přednáška se
uskuteční v úterý 15. května 2012 v 17 hodin
ve výstavním sále Státního okresního archi-
vu Prostějov v Třebízského ulici. -tc-

Hanácký auto moto veterán
klub v Prostějově pořádá v
neděli 20. května 2012 17. Set-
kání veteránistů s historickými
vozidly na náměstí
T.G.Masaryka v Prostějově
před radnicí. Od 8.00 hodin
začíná výstava historických vozi-
del a předmětů se vzpomínkou na
motoristické sportovce Prostějov-
ska. Bude také vyhlášena Soutěž
elegance a po 11.00 hodině proje-
dou historická vozidla v koloně
ulice a náměstí našeho města
. Srdečně zvou pořadatelé

Sdružení Adorea - šermíři Olomouc
pořádá na Helfštýně již třetí ročník tradi-
čního Festivalu vojenské historie, který je
určen pro celou rodinu. Festival se koná
předposlední víkend v květnu (19.5. –
20.5.2012) na hradě Helfštýně. 
Nejmenší návštěvníky hradu jistě potěší
vystoupení kejklířů i tematické hry. Zajíma-
vostí bude bez pochyby ukázka práce vojen-
ského lékaře francouzské armády z období
napoleonských válek, děti se mohou těšit na

příběhy válečného veterána s flašinetem a
honbou za hradním pokladem. Návštěvníci
se mohou podívat i na výtečně rekonstruo-
vanou katovnu s výkladem a ukázkami útrp-
ného práva. Na hradě se objeví více než sto
kostýmovaných účinkujících, prodejní stán-
ky i řemeslníci. Jedná se o jednu z největších
akcí historického rázu na Moravě a otvírací
akci letní sezóny na našich památkách.
Festival vojenské historie pořádá olomoucká
skupina historického šermu Adorea. -red-

Farní sbor českobratrské církve evangelické v Prostějově
zve na

společné vystoupení smíšených pěveckých sborů
Andreasschottenchor Erfurt a Exaudi Prostějov,

které se koná dne 18. května 2012 v 19.00 hodin
v kostele Povýšení sv. Kříže, Filpcovo nám.Prostějov

Na programu jsou skladby J. Haydna, G. Ph. Telemanna
a F.Mendelsohna-Bartholdyho

za doprovodu varhan a komorního souboru.
Koncert se koná za finanční podpory

Okrašlovacího spolku města Prostějova.

Česká křesťanská akademie spolu s Církví československou husitskou 

zvou na koncert URALSKÝCH KOZÁKŮ
Kdy: v neděli 20.května v 19.00 hodin

Kde: v kostele Husův sbor Církve československé husitské, 
Demelova 1, Prostějově 

Přímo na místě si bude možné zakoupit některá z jejich CD

Miloš Košíček, předseda ČKA a farář CČSH  v Prostějově

DĚTI DĚTEM 2012 aneb MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Šermíři zvou na Helfštýn

Otevírací doba v květnu
ICM Prostějov bude ve dnech 21. - 25. 5.
2012, z provozních důvodů zavřeno. 

AKCE PLÁNOVANÉ NA KVĚTEN
Evropská unie v otázkách
Také letos připravilo MEIS Prostějov půso-
bící při ICM Prostějov ve spolupráci Europe
Direct Olomouc internetovou soutěž pro
mládež s názvem „Evropská unie v otáz-
kách“. Až do pondělí 7. května 2012 se
můžete do soutěže zapojit. Zodpovíte-li
správně trojici soutěžních otázek na webu
www.icmprostejov.cz, můžete vyhrát dárko-
vý balíček nebo hlavní cenu, kterou je tablet
GoClever TAB I71.
Korálkiáda v ICM aneb pomozme dobré
věci
ICM Prostějov se zapojilo do akce s názvem
Korálkiáda, kterou pořádá Česká abilympij-
ská asociace. Chcete-li s námi pomoci vytvo-
řit korálkový rekord a podpořit tak zdravotně
postižené, přijďte v pátek 11. května 2012 do
ICM Prostějov a pomozte nám navléknout
pár korálků. Pomoci můžete také tím, že nám
nějaké korálky k navlékání donesete (sběr
korálků probíhá do 10. května). Více infor-
mací najdete na www.icmprostejov.cz. 
Mezinárodní projekt
Chcete poznat mladé lidi z Itálie, Francie, Pol-
ska, Rumunska a Turecka, prožít s nimi kon-
cem července 2012 týden na Velehradě a

společně natočit krátká videa o toleranci a
multikulturalitě? Tak právě nyní ICM Pro-
stějov hledá mladé lidi, kteří by se chtěli zapo-
jit do mezinárodního projektu. Více informa-
cí a přihlášku najdete na
www.icmprostejov.cz/mf2012. Uzávěrka
přihlášek je 14. května.   
Zeptej se tady a teď!
Pálí vás nějaká otázka? Víte, jaké otázky (si)
mladí lidé nejčastěji kladou? Zapojte se s
ICM Prostějov do celoevropské kampaně s
názvem „Právo mladých lidí na informace“.
Přineste nám do 16. května papírovou
kostku s otázkami a pomozte nám z nich
pakb. Více informací o akci i kampani a také
šablonu papírové kostky najdete na
www.icmprostejov.cz. 
Den internetu zdarma
Na pondělí 28. května chystáme pro všech-
ny zájemce Den internetu zdarma u příle-
žitosti Mezinárodního dne ztracených dětí
(25. května). Přijít můžete kdykoliv v ote-
vírací době ICM. Také pro vás bude připrave-
na tematická nástěnka se zajímavými infor-
macemi.
Galerie pro duši
Každý všední den můžete v otevírací době
ICM Prostějov navštívit také naši Galerii pro
duši. V květnu se můžete přijít podívat na
výstavu Výtvarného kruhu, který vede
PhDr. K. Snášelová. 

Jako každoročně, tak i letošní školní rok připravili žáci a učitelé Základní umělecké
školy V. Ambrose v Prostějově komponovaný program Děti dětem. Tento hudebně-
tanečně -dramatický pořad na téma“ Máme rádi zvířata“ je určen pro žáky mate-
řských škol a I. stupně základních škol. 
Uslyšíte mnoho známých písniček z pohádek o zvířátkách, seznámíte se s klasickými i
méně známými hudebními nástroji a vydáte se  dvěma biology na exkurzi do zvířecí říše. 
Rádi vás přivítáme 9. května 2012 v 10 hodin v Městském divadle v Prostějově. -zus-

Informační centrum pro mládež při CMG  
Komenského 17 (budova CMG), tel. 582 302 553

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM PRO KVĚTEN 2012  

HUDEBNÍ OBOR 
2. května 2012 v 19.00 hod. PS ND

KOMORNÍ KONCERT 
E.Müllerová , E. Drápela - klarinety, P. Přikrylová – zpěv, D.Drápelová – klavír 

9.května 2012 v 10.00 hod. 
DĚTI DĚTEM 

komponovaný pořad žáků ZUŠ pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

11. května 2012 -  ve 14.00 hod. náměstí T.G. Masaryka 
PROMENÁDNÍ KONCERT žáků ZUŠ 

14. května 2012 v 19.00 hod. přednáškový sál D 
TRIO NÉTÉ – kytary:Vlastimil Flajšinger, Anna Slezáková, Ďusi Burmeč

16. května 2012 v 19.00 hod. Kostel Povýšení sv.Křiže 
VARHANNÍ KONCERT – Jan Gottwald 

23. května 2012 v 18.00 hod. Kostel Povýšení sv.Kříže 
KOMORNÍ ORCHESTR a PĚVECKÝ SBOR ZUŠ

24. května 2012 v 18.00 hod. sál ZUŠ 
KONCERT UČITELŮ ZUŠ

30. května 2012 v 18.00 hod. sál ZUŠ 
KOMORNÍ KONCERT 

Lynn Eustis – soprán, Brian Nedvin – tenor, Alice Fiedlerová – klavír – USA 

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka – Kravařova ul. – květen 2012

„Staří mistři očima dětí“
Práce žáků a studentů výtvarné soutěže 

Vernisáž – ve čtvrtek 3.5. 2012 v 16.00 hod.

přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově



Máj, lásky čas. Ale to neplatí jen pro
lidi. I na hvězdné obloze se miluje, roz-
vádí, ale i nená-vidí. Podívejme se na
některé příklady.
Zimní hvězdné obloze kraluje výrazně se
třpytící souhvězdí lovce Orióna. Zdalipak
víte, že Orion byl i velice pohledný?
Navíc tento syn bohyně Artemidy a otce,
vládce všech vod, Po-seidona, měl něk-
teré nečekané vlastnosti, kterých velmi
dovedně využíval. Mohl se na pří-klad
bez omezení potápět a přitom pod vodou
nemálo proháněl sličné nymfy. Když už
jeho flirtování překročilo všechny meze,
vypravily se nebohé nymfy za samotným
Diem s prosbou, aby je raději proměnil
ve zvířata. Byly vyslyšeny a dnes je uvi-
díte na hvězdné obloze jako krásnou
hvězdokupu pod názvem Plejády (foto). I
Orion dopadl neslavně. Když jeho
sebevědomí překročilo všechny hranice,
dovolil si urazit i bohyni Héru a to se mu
stalo osudným. Héra nechala Orióna bod-
nout obrovským štírem a hvězdný fešák
zemřel.
U zimní hvězdné oblohy ještě zůstaneme,
konkrétně pak u souhvězdí Býka.
Fénický král měl nejen početná dobytčí
stáda, ale také krásnou dceru jménem
Európa. Na ni dostal zálusk sám mocný

Zeus. Aby Európu získal, rozhodl se pro
její rafinovaný únos. Proměnil se v býčka
výjimečného nejenom svou krotkostí hra-
ničící až s přítulností, ovšemže jenom k
Európě, ale i bílou barvou. Stal se tím
nepřehlédnutelným a Európa si jej skute-
čně oblíbila. Po čase se dokonce rozhod-
la k projížďce na jeho hřbetě. To však
neměla dělat! Na to totiž býček respekti-
ve Zeus čekal. Hupsnul i s vysněnou
kráskou do moře a plaval a plaval s ní až
na Krétu. A jelikož během plavby
vyčnívala z vody z celého býčka jen jeho
hlava a plece tak na správném místě
hvězdné oblohy by měla vaše fantazie
vykreslit právě tuto zvířecí část. Oko
býka tvoří nejjasnější hvězda tohoto sou-
hvězdí -  Aldebaran.

A do třetice si všimneme typicky jarního
souhvězdí Berana. Žil byl v Thébách král
Athamas. Král měl se svou první ženou
Nefelou, bohyní oblak, dvě děti - chlapce
Frixose a děvčátko Hellé. Božskou manž-
elku později nahradil manželkou druhou
a tato macecha děti příliš v lásce neměla.
Dokonce manžela nutila k tomu, aby
Frixose obětoval bohům, neboli řečeno
současnou mluvou žádala chlapce zabít.
Na to se posel bohů Hermes už nemohl
dívat. I vyslal dětem luxusního záchra-
náře, který je měl naložit a co nejrychleji
přepravit do přátelštějšího prostředí v
království Kolchidy na černomořském
pobřeží pod dnešním Kavkazem. Za

záchranáře byl vybrán tehdejší špičkový
supersonic v podobě rychle létajícího
berana, jehož rouno bylo navíc z ryzího
zlata! Tak kvalitní materiál byl zřejmě
zvolen proto, že se ho děti měly během
rychlého letu držet a udržet. Jenže v
průběhu letu, během něhož se nepodáva-
lo žádné občerstvení, došly děvčátku síly.
Dýchací přístroj ani záchrannou vestu
beran s sebou neměl a tak někde v oblas-
ti nynějších Dardanel Hellé spadla a uto-
pila se. Frixos nástrahy celého letu zvlá-
dl. Létající beran zvládl hned napoprvé
úspěšně přistát, aniž by tento manévr jis-
til jakýkoliv pozemní personál, o přibli-
žovacím radaru nemluvě. A odměnou mu
za tento parádní pilotní výkon zanedlou-
ho bylo, že byl obětován Diovi! Předtím,
jako malý bonus, byla z něho doslova a
do písmene stažena kůže a zlaté rouno
bylo předáno kolchidskému králi.
Přestože král vzácné rouno nechal hlídat
nikdy nespícím drakem, osud nemělo
dobrý. Ani tak kvalitní strážce totiž nesta-
čil na to, aby se rouna nezmocnil Iason,
který se svými padesáti druhy z kategorie
kulturistů dorazil do Kolchidy na lodi
Argo, a rouno nakonec skončilo v Řecku.
Tam však po něm veškeré stopy mizí
. -jp-

21

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci květnu tel.: 582 344 130 

MÁJ, LÁSKY ČAS…

17. 5. V 18.00 HODIN PŘEDNÁŠKA „NA KŘÍDLECH FANTAZIE“
Vědecko-fantastický žánr jako předvoj pokroku ve vědě a
technice je spojen se science-fiction tím, že ho tvořili učenci a
vědci jako Kepler, Clarke, Ciolkovskij, Hoyle a další. Science-
fiction nastavuje zrcadlo nešvarům pozemské civilizace.
Přednáší: ing. Rostislav Rajchl (*1953), vedoucí Hvězdárny
Domu kultury Uherský Brod, E-mail: hvezdarna@ub.cz.
Vystudoval ČVUT, obor geodézie a kartografie, specializace
družicové geodézie a geodetická astronomie. Kromě populari-
zace astronomie se zabývá archeoastronomií. Do okruhu jeho
badatelského zájmu patří M. R. Štefánik, astronomie v díle J.
A. Komenského a analýzy astronomických záznamů z kronik.

Publikuje v časopisech Kosmos, Astropis, v denním tisku, v archeologických sbor-
nících. Vstupné 20 Kč. 

30. 4. – 6.  5.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN 
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
- od pondělí do čtvrtku (neplatí 1. 5.) vždy od 10.00 do 16.00 hodin, kdy je nabíze-
no celé spektrum pořadů, včetně pohádek pro děti, 
- každé odpoledne (platí i 1. 5.) v 15.00 hodin pozorování Slunce. Nutnou podmín-
kou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
- každý večer (neplatí 1. 5.) ve 21. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy. Nutnou
podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
- v sobotu ve 14.00 hodin na soutěž pro děti starší deseti roků,
- v neděli od 14.00 hodin soutěž pro děti do deseti roků. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém
ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15. 00 do 16. 00 hodin
- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY
se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 17. 5. - večerní přednáška) od
21.30 do 22.30 hodin. 
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut
před koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé
osoby a maximálně dvě 30 Kč. 

PRINCEZNA LABUŤ
Každou květnovou středu v 15.30 hodin. Zlý čaroděj zaklel tři princezny v labutě.

Podaří se je statečnému Střelci zachránit? Přemůže čaroděje a zvítězí? Celý příběh
je nakreslen mezi hvězdami letní oblohy. Lze na ní spatřit Labuť, Lyru, Orla,
Střelce, Delfína i Šíp. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby
a maximálně dvě děti 30 Kč.

5. 5. ve 14.00 HODIN, SOBOTNÍ KOSMONAUTICKÁ SOUTĚŽ „CHCI
BÝT KOSMONAUTEM!“ URČENÁ DĚTEM OD 10 ROKŮ
Cyklus soutěží, který se bude celý školní rok 2011/2012 věnovat kosmonautice.
Konkrétně této soutěži bude předcházet povídání o sondách ke kometám a zazní v
něm odpovědi na všechny závěrečné soutěžní otázky. Odměna nejlepšímu: týdenní
vstupenka na hvězdárnu zdarma. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé
osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

6. 5. VE 14.00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2011/12
„NOČNÍ OBLOHA“ – LETNÍ TROJÚHELNÍK 
Soutěži bude předcházet povídání o třech letních souhvězdích. Jejich nejjasnější
hvězdy můžeme spojit do trojúhelníku viditelného po celé léto. Vstupné 10 Kč.
Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.
XX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou středu v 16.30 hodin. Obsahem květ-
nových setkání bude seznámení s letní oblohou. Za bezmračné oblohy doplněno
pozorováním Slunce. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XLI. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho
láká poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových
programů z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 3., 10., 24. a 31. 5. v 16. 30
hodin a 17. 5. v 18.00 hodin. Obsahem setkání budou lekce o vývojových stadiích
hvězd. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nejpozději
při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN.
Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom případě jsou
jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč.

Změna programu vyhrazena.
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MC Cipísek
- komunitní centrum pro rodinu

Sídliště svobody 6
www.mcprostejov.cz,

e-mail: mcprostejov@centrum.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov.cipisek

tel. 723 436 339, 602 364 874

květen na téma Zdravé rodinné vztahy
Na všechny programy MC Cipísek, kromě odpolední herny,

je potřeba přihlásit se z kapacitních důvodů předem. 

Týden pro rodinu /14.5.-18.5. 
týden k Mezinárodnímu dni rodiny- podpora zdravých rodinných vztahů, seznámení

se sociálně-právní ochranou dětí 

Individuální psychologické poradenství 
individiuální poradenství s psycholožkou / na objednávku 

Poradna pro rodinu-krizová období v partnerství a v rodině
beseda s psycholožkou- představení Poradny pro rodinu

ve středu 16.5. v 18 hodin

Kreativní večer/Malování na textil
tvořivý večer pro dospělé 
středa 23.5. od 18 hodin

Voňavý podvečer/ Aromaterapie
beseda nejen o vůních 

ve středu 30.5. v 18 hodin

Kurz první pomoci pro maminky s miminky
v rámci Hopsánek a zpívánek s miminky

Kurzy efektivního rodičovství aneb jak porozumět dětem a sami sobě
kurzy jsou obsazeny- zapisujeme zájemce pro další běhy kurzů

kurzy jsou určeny pro rodiče dětí všech věkových kategorií

Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhají vždy
v pondělí a ve středu 15.00-17.00 hodin 

Probíhá zápis na letní příměstské tábory pro rodiče s dětmi. 
Pohádkový týden s Cipískem -  9.7. - 13.7. 

Okolo kolem s Cipískem - 16.7. - 20.7.

Bližší informace a aktuální počet volných míst: www.mcprostejov.cz 
www.facebook.com/cipisekprostejov

e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Dne 12. dubna 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně
uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví
občánci města Prostějova:

Kontakt pro vítání občánků je tel: 582 329 620, další informace včetně termínů
vítání do konce letošního roku naleznete na www.prostejov.eu, sekce DUHA.

Alžběta Haratková
Andrea Fialová
Sofie Martynov
Natálie Hrubá
Amálie Hasová
Melissa Grydilová
Kateřina Richterová
Jakub Šťastný
Denisa Koubková
Jiří Zahradník
Eliáš Schwetz
Adam Zapletal
Dominik Dvořák

Dan Janovský
Sofie Janovská
Kristýna Janasová
Dominik Mojžíšek
Tomáš Trunečka
Hanna Schmutzler
Šimon Pánek
Nicol Fisherová
Vojtěch Nádvorník
Eliška Jodlová
Adrien Alex Hubík
Rafael Gábor

V květnu oslavíme Mezinárodní den rodiny
a Den matek, a proto se tématem tohoto
měsíce v MC Cipísek staly zdravé rodinné
vztahy. V týdnu pro rodinu Cipísek nabídne
besedu o krizových obdobích v partnerském
a rodinném životě, kde se představí prostě-
jovská Poradna pro rodinu. Zájemci mohou
také využíti v květnu pravidelné individuál-
ní psychologické poradenství. V rámci
týdne pro rodinu se návštěvníci centra
seznámí se sociálně-právní ochranou dětí.
Chybět nebude ani pravidelné povídání o
výchově dětí a komunikaci v rodině i kurzy
efekt ivního rodičovství. Zdravým rodin-
ným vztahům, se Cipísek samozřejmě
nebude věnovat jen v měsíci květnu, kdy je
pro lásku a harmonii ten nejpříhodnější čas.
Cipísek nabízí programy, které propagují
pozitivní rodičovství po celý rok. -ms-

Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci
s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje zve na výstavu:

O MORAVSKÝCH ZLOČINECH A TRESTECH
27. dubna - 16. září 2012

Květen měsícem rodiny
a zdravých rodinných vztahů 

19. 5. 2011 sobota 9.00 – zámek Plumlov

TRADIČNÍ USUIHO REIKI – II. STUPEŇ 
Seminář začíná naladěním na tři symboly druhého stupně, poté pokračuje předáním
potřebných informací a praktickým procvičováním technik spadajících do druhého
stupně.  Naladění probíhá individuálně.
Přihlásit se můžete na mailové adrese: asociace@reikimorava.cz

Na výše uvedenou akci vás srdečně zvou 
členové rady

ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
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BlahopřejemeBlahopřejeme
V měsíci dubnu oslavili svá jubilea tito

občané města a příměstských částí
Marie Soldánová, Libuše Jemelková, Marie
Surá, Oldřich Banýr, Miloslava Zedníčková,
Anna Sedláková, Zdeňka Konečná, Pavel Kejík,

Jiří Nenal, Ing. Otakar Jelínek, Ladislav Hofer, Eva Dvorská,
Oldřich Strouhal, Mgr. Jitka Hanáková, Mária Lukáčiová,
Anna Kocmelová, Božena Uhrinová, PaedDr. Marie Bartoško-
vá, Pavel Kalandra, Milada Lessyová, Marie Popelková,
Marie Hvězdová

Emanuel Nadymáček, Jaroslav Vaněk, Marie Kalábo-
vá, Jiří Horecký, Marie Kolářová, Věra Skřivánková,
Alois Kolář, Alena Hájková, Čestmír Křepelka, Jiří

Zeman, Marta Kapustová, Drahomíra Praskačová, Marie Kubicová

Milan Soldán, Květoslava Řehulková, Rudolf Štecu-
ra, Marie Hynková, Vlastimila Zbraňková, Jaroslav
Dočkal, Jiřina Homolová, Alena Škobrtalová, Jiřinka

Drábková, Božena Soukupová

Miloslava Vysloužilová, Anna Hrdličková, Anežka
Navrátilová, Bohuslav Kostrhon, Ludmila Vondr-
ková

70

85

80

75

Přehled bohoslužeb církví v Prostějově:
Apoštolská církev Prostějov, DS – Vrahovická 83:
- bohoslužby v neděli v 9.30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)
Církev adventistů, Šafaříkova 9:
-  sobota v 9.00 hodin studium Bible, v 10.30 hodin bohoslužby
Církev bratrská, Šárka 10a:
- bohoslužby v neděli v 09.30 hodin
Církev československá husitská, Demelova 1:
- bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18.00 hodin, ostatní neděle vždy v 10.00 hodin
Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:
- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin
Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:
- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin
Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2: 
-bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:
- přednášky v neděli v 9.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné věže; studium Bible a teokratic-
ká škola ve čtvrtek 17.30 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE PROSTĚJOV

Kostel Povýšení svatého kříže Filipcovo nám. Prostějov
• denně kromě středy - 8.00 a 18.00 hod. (dětská mše - čtvrtek večer)
• sobota - 8.00 hod. 
• neděle - 7.30 a 10.30 hod.
Kostel Sv. Jan Nepomuckého  (u Milosrdných), Svatoplukova ul.
• sobota - 17.00 hod.
• pátek - 7.15 hod. (mimo letní prázdniny)
Kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Brněnská ulice, mše svaté
• středa - 17.00 hod. 
• neděle - 9.00 hod. (setkání společenství dětí a rodin Sedmikrásek)
Kostel Sv. Josef (Krasice)
• mše svatá v neděli (mimo prázdniny) - 18.00 hod. (v zimním období v 17.00 hod.)
• čtvrtek v 17.30 hod. Jednou za 14 dní je to mše s dětskou katechezí.

(pro děti bez omezení věku.)

Česká křesťanská akademie pobočka v Prostějově pořádá 

V SOBOTU 19. KVĚTNA 2012 V 18.00 HODIN

koncert smíšeného pěveckého sboru 
z Bruntálu s videoprojekcí „Cesta do duše“

Místo konání: Husův sbor CČSH  v Prostějově, Demelova1
Srdečně zve 

Miloš Košíček, předseda ČKA, www.ccsh-pv.cz

Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1, 796 01  Prostějov,

telefon: 582 360 295
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
15. 5. 2012  13.30  AUTOMATICKÁ KRESBA ING.ANETTA PANTĚLEJEVOVÁ
VŠECHNO JE ENERGIE A DÁ SE ZNÁZORNIT

22. 5. 2012  13.30  ŽIVOTNÍ CESTA ING.ANETTA PANTĚLEJEVOVÁ
POHLEDEM SKRZE AUTOMATICKOU KRESBU

29. 5. 2012  14.00  KVĚTINÁČ ATLANTIKU HANA VYBÍHALOVÁ                                                                                    
MADEIRA A AZORY

VŠECHNY PŘEDNÁŠKY AKADEMIE SENIORŮ SE USKUTEČNÍ
V PROSTORÁCH OS LIPKA, TETÍN 1, II. PATRO.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Okrašlovací spolek města Prostějova a Divadelní spolek Historia – v úzké spolupráci s
Kloboukovým klubem zvou srdečně všechny spoluobčany na květnovou promenádu, která
se uskuteční opět třetí neděli tj. 20. května 2012 v 16.00 hodin. Sraz bude opět před rad-
nicí a tak se můžeme dozvědět něco bližšího o domech na náměstí, které nesou číslo 9 a 10.

Věra Mojžíšová, Marie Dvořáčková

Jiří Dvorský, Vladimír Horký, Libuše Černá,
Božena Hepnárková, Marie Korvasová, Josefa
Goldová, Marie Dvořáková, František Zatloukal,

Jarmila Nebesová, Ludmila Houžvičková

Ludmila Janečková, Jaroslava Kopecká

90
91

92
Zdeňka Komínková

Dodatečná blahopřání jubilantům, kteří v měsíci březnu oslavili svá výročí

93
Oldřiška Peclová, Josefa Schlesingerová96
Květoslava Templová98
Richard Vyhlídal99
Josef Skořepa75
Marie Dolejšová85
Hedvika Hrušková 90
Květnové korzo

K dostání ve vašich trafikách
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Informační (ne)bezpečí
v knihovně trvá

Dětský den s knihovnou bez knihovny

Literární Haná

Nemáte někdy strach z toho, co všechno
na Vaše dítě číhá na internetu? Pokud
jste zmeškali únorovou přednášku o tom,
co všechno můžeme dělat pro bezpečí on-
line životů našich dětí, 28. května v 17
hodin bude repríza. 
Můžeme probrat témata jako život v sociál-
ních sítích, kyberšikana, ochrana soukromí,
hesla, pirátství a další. Mnohá z témat mají
spoustu společného i se světem dospělých,

kteří jsou někdy dokonce méně informova-
ní, než jejich elektronicky zběhlé děti. Jestli
vás proto bude zajímat něco z oblasti on-
line bezpečnosti i pro dospělé, můžeme
zabrousit kamkoli. Ať už půjde o nákupy,
zabezpečovací protokoly či jiné praktické
stránky elektronických služeb, klidně při-
jďte a ptejte se. Provede Vás Mgr. Tomáš
Štefek z úseku pro děti, mládež a vzdě-
lávání prostějovské knihovny.

Ve Smetanových sadech proběhne 31. 5.
od 13.30 do 16.30 už 4. ročník oblíbeného
soutěžního odpoledne pod širým nebem
pořádaného při příležitosti blížícího se
Dne dětí.
Zúčastnit se mohou malí šikulové, ať čtou

rádi nebo ne, ať do knihovny chodí nebo ne.
Děti všeho věku do 15 let, vezměte svoje

kamarády nebo rodiče, a přijďte se pobavit i
poučit do parku. Čekat vás bude trasa se
spoustou soutěžních disciplín, knihovna ve
stanu nebo strážníci městské policie. Pro star-
tovní číslo si přijďte do knihovny pro děti (v
budově Spektra, Vápenice 9), kdykoliv po 14
hodině. Tam se také schováme, kdyby náho-
dou pršelo.

Audiostop v knihovně
Po úspěšných akcích Knihovnický Milio-
nář a Luštění s knihovnou jsme si ten-
tokrát v knihovně zahráli Audiostop.
S nápadem na audioverzi zábavné televizní
soutěže Videostop přišel Jaroslav Knejp,
prostějovský muzikant, který se také ujal
role moderátora. Pět soutěžících mělo za
úkol uhodnout autory či interprety ukázek z
několika audioknih – tedy knih načtených
na CD. Vítězkou se s jasnou převahou stala

Martina Šuhajová, která si audioknihy
půjčuje na hudebním oddělení knihovny
velmi často. Zdá se, že některé z nich si tak
oblíbila, že je zná téměř zpaměti. Není divu,
Saturnin nebo Jára Cimrman se neomrzí.
Každý soutěžící si nakonec odnesl malou
odměnu, ale hlavně dobrý pocit z pohodově
stráveného odpoledne. Audiostop byl
opravdu povedený, takže už teď pře-
mýšlíme o jeho dalším pokračování.

Městská knihovna Prostějov spolu s Kni-
hovnou Kroměřížska a Knihovnou
města Olomouce vyhlašují soutěž Lite-
rární Haná.
Prvního ročníku této amatérské literární

soutěže se může zúčastnit každý, kdo je sta-

rší 18 let a zašle svůj dosud nepublikovaný
literární příspěvek (drobný prozaický útvar
nebo poezii) vztahující se k Hané v elektro-
nické podobě nejpozději do 31. 8. 2012 na
e-mail literarnihana@knihkm.cz. Vítězové
budou finančně odměněni a zajímavé práce
se objeví v Českém rozhlase Olomouc a na
stránkách regionálních Deníků. Soutěž je
vyhlášena pod záštitou starostky města
Kroměříže, primátora města Prostějova a
primátora města Olomouce a ve spolupráci
s Českým rozhlasem Olomouc a regionál-
ními Deníky a byla finančně podpořena
Ministerstvem kultury ČR z programu Kni-
hovna 21. století. 
Bližší informace najdete na internetových
stránkách knihovny www.knihovnapv.cz.



Je to letos přesně 10 let, co se v naší skautské klubovně 
Na Šmeralce vylíhla první vatová kuřátka na Pomoc dětem.  
Za tu dobu se jich prodaly u nás tisíce, a kdyby se to spočí-
talo společně se všemi skautskými oddíly v republice, které 
se k nám se sbírkou Velikonoční skautské kuřátko přidaly, 
pravděpodobně by to bylo již ve statisících. To je panečku 
nějaké práce a obchodní šikovnosti!

Učíme tak nejmenší skautky a skautíky, aby nepřihlíželi 
jen lhostejně, ale účinně pomáhali svým handicapovaným 
kamarádům. V Prostějově, Ptení, Konici a Čechách pod 
Kosířem jsme připsali za všechny ročníky více než 450 000 
korun na konto nejznámější sbírkového  projektu POMOZ-
TE DĚTEM. Kuře se záchranným kruhem je pro nás záru-

kou, že peníze přijdou do správných rukou. Děkujeme všem 
dobrovolným dárcům, kteří naši výchovnou snahu pocho-
pili a přispěli do zapečetěných pokladniček.

Skautská kuřátka se vylíhla letos už podesáté
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Před časem byla veřejnost informo-
vána o záměru Okrašlovacího spolku 
oživit zašlou slávu židovské historie 
našeho města. Židovské domy, které 
ve Školní ulici musely na začátku se-
dmdesátých let ustoupit nové výstav-
bě, by měly oživnout díky malbám na 
hradbách v jejich autentické podobě. 

Během uplynulých dní se k tématu 
vyjádřilo několik odborníků i pamětní-
ků. „Musím uznat, že mně se jeví návrh 
jako originální, rozhodně lepší, než je 
současná úprava hradeb. Myslím, že by 
bylo však dobré dořešit prostor kom-
plexně, zejména také architektonicky. 
Pokud „namalovaným hradbám“ ne-
cháme parkoviště aut a další podobné 
atrakce, celkovému dojmu to mnoho 
nepomůže. Domnívám se, že by do řeše-
ní měl vstoupit architekt, který prostor 
celé ulice sladí do jednoho celku. Před-
ložený návrh zůstává tak na půli cesty,“ 
vyjádřil se Pavel Marek, významný pro-
stějovský historik. 

„Návrh vizualizace zmizelé části Školní 
ulice v Prostějově, tedy někdejší severní 
lokality židovské čtvrti, jsem si prohlédl 
při prezentaci v Národním domě na za-
čátku listopadu loňského roku. Princip 
řešení spočívá v promítání průčelních 
fasád již neexistujících domů ve Školní 
ulici s variantou použití bannerů na vol-
nou omítnutou plochu městských hradeb. 

A to téměř v měřítku 1:1 jako evokaci 
původních forem, v podstatě na úrovni 
hepeningu,“  uvedl Jaroslav Klenovský,
architekt zabývající se židovskými pa-
mátkami na Moravě. Také on nápad pro-
stějovského Okrašlovacího spolku vítá. 
„Návrh považuji za nesporně zajímavý, 
v oblasti židovských památek na Moravě 
unikátní. Nemám ovšem představu, na-
kolik bude náročné logistické a technické 
zajištění záměru. Omlouvám se, ale sám 
jsem poněkud skeptický k podílu přínosu 
této akce vůči vynaloženému úsilí. Tímto 
mým názorem by se však autoři návrhu 
neměli v žádném případě nechat odradit. 
Připomenutí demolované zástavby židov-
ské čtvrti v Prostějově je samozřejmě 
možné i jinými metodami, například 
pořízením trojrozměrného modelu, 
počítačovou virtuální rekonstrukcí s 
projekcí divákům a podobně,“ myslí si 
Jaroslav Klenovský.   

Z návrhu pomalovat městské hrad-
by starými židovskými domy ze Školní 
ulice v autentické podobě tak, jak sku-
tečně vypadaly před jejich zbouráním, 
má největší radost paní Maud Beerová. 
Prostějovská rodačka žijící v součas-
nosti v Izraeli společně se svojí sestrou 
Karmelou jako prostějovské děti přežily 
terezínský koncentrační tábor. „Ohledně 
projektu maleb na hradby, jak jsme říkali 
v židovských uličkách, jsem už četla. Jaká 
škoda, že uličky byly bezohledně zboura-
né! Mohli jste mít v Prostějově podobný 
historický unikát jako dnes v Třebíči, kam 
jezdí turisté z celého světa. Soudím, že 
malby by měly být náhradou. Návrh, který 
mi poslala paní Sokolová, se  mi  moc líbí, 
protože je to, jak jsme říkali, opravdov-
ské,“ sdělila Maud Beerová, prostějovská 
rodačka, kterou kulturní komise Rady 
města nominovala na Cenu města Prostě-
jova za rok 2011.  

Na to, jaké budou další kroky autorů 
tohoto projektu, jsme se zeptali před-
sedkyně Okrašlovacího spolku města 
Prostějova a radní Milady Sokolové. 
„Navštívili jsme s panem Dekastello, 
„otcem myšlenky a tahounem této akti-
vity“ Národní památkový ústav v Olo-
mouci. Teď zvažujeme, jakou cestou se 
vydat. Samozřejmě, že bychom se do ně-
čeho takového nepustili, pokud bychom 
neměli náš záměr prvotně prodiskuto-
vaný s místními památkáři,“ řekla pro-
stějovská radní. A kolik má celý projekt 
stát? „Pan Vincenec, který připravoval 
grafi cky celý projekt, nechal spočítat i 
náklady na malbu samotnou či na ře-
šení pomocí bannerů. Malby by byly 
dvakrát tak drahé, jako banner -    tedy 
zhruba 300 tisíc korun. Byla bych vel-
mi ráda, pokud záměr najde odezvu u 
Národního památkového ústavu v Olo-
mouci, podařilo-li by se sehnat fi nanční 
prostředky ze soukromých zdrojů. Obra-
cet se na město Prostějov bych chtěla až 
v  poslední řadě,“ říká Milada Sokolová, 
které jsme se ještě zeptali, jak velkou je 
optimistkou, že se celý záměr podaří a na 
městských hradbách budou v budoucnu 
malby starých židovských domů. „Op-
timistka v této době? Spíše si myslím, že 
nás čeká ještě běh na dlouhou trať, ale do 
cíle dříve či později doběhneme,“ uzavírá 
Milada Sokolová.   -mik-jg-
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Pro návštěvníky všech věkových ka-
tegorií od 2 let je určena nová proce-
dura v  plaveckém bazénu městských 
lázní – mořská koupel.

V kabince pro dvě osoby působí jemná 
sprejová sprcha. Po dobu 15 minut je tak 
možno inhalovat unikátní mořskou vodu 
z „Evropského mrtvého moře“ získáva-
nou z hlubinného vrtu z období třetihor. 
Účinek této procedury je vytvářen tlakem 
vzduchu ze speciální trysky. Koncentrace 
minerálních látek a solí v mořské koupeli 
mnohonásobně převyšuje podíl těchto lá-
tek a solí v mořském vzduchu.

Účinky mořské koupele se vyrovnají 

koupání v moři, inhalační účinky jsou 
ovšem mnohem vyšší. Koupel navíc 
účinně vyčistí pokožku. Po ukončení 
koupání je proto vhodné nechat sůl na 
kůži ještě nějakou dobu působit.

„Zezačátku jsem se v  kabince moc 
necítila, ale pak začalo být působení této 
jemné sprchy velmi příjemné na kůži i 
na průdušky,“ říká jedna z prvních ná-
vštěvnic mořské koupele.

S  touto novinkou se zřejmě návštěv-
níci budou setkávat také v průběhu let-
ních prázdnin, kdy jsou městské lázně 
zavřeny, v areálu Aquaparku Koupelky.

-jg-

Novinka v městských lázních – mořská koupel

Zachraňte životy – mějte čisté ruce

Kdy: 4. května v 9:00 – 14:00 hodin
Kde: ve vstupní hale Nemocnice Prostějov
Nemocnice Přerov se i letos připojí k akci Světové zdravotnické organizace pod 

názvem Den hygieny rukou. Cílem akce je připomenout důležitost správné hygie-
ny rukou v prevenci šíření infekčních onemocnění a naučit veřejnost správný po-
stup při mytí rukou a hygienické dezinfekci rukou. Čistá péče je bezpečná péče. 
Přijďte se naučit správné hygieně rukou i Vy. Akce se koná ve spolupráci se Střední 
zdravotnickou školou Prostějov a Statutárním městem Prostějov. 

Více informací na www.nempv.cz.  

Den melanomu

Kdy: 9. 5. v 8:00 – 17:00 hodin 
Kde: Kožní ambulance Nemocnice Prostějov (Ul. Mathonova, budova polikli-

niky – 2. patro) 

Všem zájemcům nabízíme zdarma:
Vyšetření pigmentových znamének
Odborné poradenství zdravotníků o ochraně před sluncem (UV zářením) a pre-

venci vzniku melanomu. 

Více informací na www.nempv.cz nebo tel.: 582 315 280. 

Nemocnice Prostějov zve
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Pod názvem TOUR NORDIC WALK-
ING 2012 odstartoval v sobotu 14. dubna v 
Kladně seriál deseti akcí, jejichž cílem je při-
vést co nejširší veřejnost ke zdravému pohy-
bu - chůzi se speciálními holemi. Tour skončí 
až 22. září v Praze a mezitím postupně navští-
ví krajská města Hradec Králové, Olomouc, 
Brno, Plzeň, České Budějovice, Liberec a 
Karlovy Vary. Vedle těchto velkých měst se 
zastaví také v Mladé Boleslavi a v - Prostějově. 

Město, ve kterém se ve dvouhodinovém ter-
mínu zaregistruje nejvíc lidí, kteří si severskou 
chůzi vyzkouší na předem určeném okruhu, 
získá putovní pohár. Otázka zní: Může pohár 
vyhrát Prostějov, v němž podle posledního sčí-
tání lidu žije necelých 45 tisíc obyvatel? Věřím, 

že může. Vždyť už jen díky projektu Zdravého 
města Prostějov se nordic walking na pravidel-
ných seznamovacích lekcích naučilo více než 
čtyři sta lidí. Doufám, že většina z nich tuto 
akci podpoří a že přijdou i zástupy dalších zá-
jemců. Na tour, kterou pořádá občanské sdru-
žení NORDIC WALKING LIVE, budou totiž 
ve stanech fi rmy Birki k dispozici hole k zapůj-
čení a školení instruktoři budou učit správnou 
techniku chůze. 

Kromě toho na návštěvníky akce v Prostě-
jově čekají i dárky a bohatý doprovodný pro-
gram. Zaregistrovaní chodci dostanou tričko 
s logem tour, tyčinku a Vincentku. Připrave-
na bude slosovatelná tombola. V kamionu 
Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance bude 

k dispozici dermatologická, oft almologická 
a stomatologická prevence. Od obezitologa 
MUDr. Zdeňka Dokládala ze zdravotnické-
ho zařízení MEDICOM´S se zájemci dozvědí 
užitečné informace o zdravém životním stylu 
a nutriční terapeutka jim nejen poradí s jídel-
níčkem, ale na speciální váze také změří podíl 
tuku, svalů a vody v těle. Na pódiu u hvězdár-
ny také vystoupí mladí tanečníci z Taneční 
školy Hubený a bude znít i hudba.

Akce, nad níž převzaly záštitu náměstkyně 
primátora RNDr. Alena Rašková a Zdravé 
město Prostějov, se koná v sobotu 2. června 
od 13 do 17 hodin v Kolářových sadech u 
Lidové hvězdárny. Čas rekordu je stanoven 
mezi 14. a 16. hodinou.

A ještě malý dodatek: Vloni se do tour za-
pojilo sedm měst, v nichž 1 454 lidí ušlo více 
než 3 800 kilometrů. V průměru to znamená, 
že v každém městě se akce zúčastnilo okolo 
dvou set chodců a každý z nich ušel dva a půl 
kilometru. Na letošní první akci v Kladně při-
šlo okolo tisícovky návštěvníků a zhruba 150 
z nich bylo zaregistrováno v čase rekordu.

-les-

VYTVOŘÍ  PROSTĚJOV REKORD V SEVERSKÉ CHŮZI?
Přijďte v sobotu 2. června do Kolářových sadů na TOUR NORDIC WALKING

Umíte správně poskytnou první pomoc?
Kurz první pomoci pro veřejnost

Kdy: 23. 5. a 29. 5. 2012 v 15:00 hodin
Kde: zasedací místnost Nemocnice Prostějov 

– 5. patro budovy polikliniky, ul. Mathonova
Pod dohledem kvalifikovaného personálu 

z oddělení ARO Vás naučíme:
• jak poskytnou první pomoc
• jak oživit – resuscitovat dospělého člo-

věka a dítě
• poskytneme praktické tipy, jak v život 

ohrožujících situacích zachovat chlad-
nou hlavu

Organizace kurzu: Kurz první pomoci je 
určen vždy pro 9 – 12 účastníků a trvá zhruba 2 

hodiny. Účastníci se naučí správné masáži srdce 
a jak poskytnout kvalitně první pomoc raněné-
mu při sezonních úrazech. Důraz je kladen ze-
jména na praktický nácvik první pomoci a re-
suscitace, k výuce používáme moderní figuríny 
s interaktivním softwarem, který vyhodnocuje 
správnost provedení resucitace. Být připraven 
nikoliv překvapen se v řadě životních situací vy-
plácí. Být účastníkem nehody či jiné život ohro-
žující situace je především stres. Přitom prvních 
5 minut rozhoduje o prognóze pacienta. 

Přihlašování: http://vzdelavani.nempv.cz; 
tel.: 582 315 787

Květen s nordic walkingem
Na dubnovou lekci severské chů-

ze přišlo do Kolářových sadů   téměř 
čtyřicet zájemců. Během hodinové 
lekce se dozvěděli základní informa-
ce o zdravé chůzi, naučili se správnou 
techniku a na závěr se protáhli při 
strečinku. Další šance vyzkoušet si 
pohyb (při němž se zapojí až devade-
sát procent svalů v těle, spálí se o 40 
procent víc energie než při chůzi bez 
holí a sníží se zátěž dolních končetin 
až o 30 procent tělesné váhy) budou 
mít zájemci ve čtvrtek 24. května v 17 
hodin opět na tradičním místě u Li-

dové hvězdárny. Díky projektu Zdra-
vého města Prostějov si nordic walk-
ing můžete vyzkoušet zdarma včetně 
zapůjčení speciálních holí. Stačí se 
předem telefonicky přihlásit na čísle 
732 635 360 nebo mailem na adrese 
Sehnalovalenka@seznam.cz. 

Uveďte i svou výšku, abych pro vás 
mohla vzít správné hole! Pokud máte 
svoje hole, můžete přijít i bez přihlá-
šení. Na setkání se těší cvičitelka nor-
dic walkingu Lenka Sehnalová.

-les-

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem. Telefon:  +420 776 189 235, E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/

Evid. č. 282/12 (Born) – pes, kříženec, odchycen v leso-
parku Hloučela

Evid. č. 273/12 (Brok) – pes, jezevčík, odchycen na ul. 
Kostelecké

Evid. č. 271/12 (Aaron) – pes, kříženec, odchycen na ul. 
Domamyslické
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Mensa ČR zřizuje po celé republice 
kluby nadaných dětí. Cílem je pod-
chytit skupinu velmi nadaných dětí 
již v raném věku a poskytnout jim 
nadstandardní rozvoj a rozšiřování 
obzorů. Kluby spolupracují s městy a 
se školami, které poskytují pro jejich 
aktivity vhodné prostory. Důležitým 
prvkem klubu je i spolupráce s rodi-
či, jejichž zapojení významným způ-
sobem rozšiřuje spektrum činnosti 
klubu. Četnost schůzek je zpravidla 
jedenkrát za dva týdny a náplní jsou 
především exkurze, přednášky, ak-
tivity rozvíjející intelektové schop-
nosti, odborné projekty či logické a 
deskové hry. V Prostějově tento klub 
funguje od října 2010.

Ve středu 28. 3. 2012 se již po druhé 
v laboratoři fyziky Gymnázia Jiřího Wol-
kera uskutečnilo Fyzikální odpoledne s 
Klubem nadaných dětí Mensy ČR. Setká-
ní proběhlo pod vedením učitelů fyziky 
Michala Vodičky a Pavla Nevluda a ve-
doucích klubu Romany Zehnalové a Oty 
Přibyla. Děti si vyzkoušely zapojování 
žárovek do různých elektrických obvo-
dů a prováděly měření Ohmova zákona 
- všechno podle hesla: „Když má někdo 
v 9 letech mentálně na 14, proč se trápit 
s prvoukou, když může dělat fyzikální 
olympiádu!?“

Odpoled ne to bylo vydařené a dou-
fáme, že tato tradice bude pokračovat i 
nadále.  Mgr. Michal Vodička, 

 RNDr. Oto Přibyl

Fyzikální odpoledne s Klubem nadaných dětí Mensy ČR

Na Magistrát města Prostějova, Od-
bor obecní živnostenský úřad se obrátili 
nově zaregistrováni podnikatelé s tím, že 
je oslovují určité fi rmy s požadavkem na 
zaplacení složenky  za uvedení v „Rejst-
říku obchodu a živností“.  Za to poža-
dují u fyzických osob  např. 1.677 Kč a u 
právnických osob 1.800 Kč (pozn.  částky 
se mohou lišit).

Dopisy rozesílají soukromé fi rmy, které 
nemají s výkonem veřejné správy nic spo-
lečného. Dopisy mají v hlavičce velkými 
písmeny uvedeno REJSTŘÍK OBCHODU 
A ŽIVNOSTÍ. Údaje o nových podnikate-
lích tyto fi rmy získávají z veřejně dostup-

ných údajů na internetových stránkách 
www.justice.cz (obchodní rejstřík) a www.
rzp.cz (živnostenský rejstřík). 

Magistrát města Prostějova, Odbor 
obecní živnostenský úřad se od těchto 
aktivit důrazně distancuje a prohla-
šuje, že jediným zákonem stanoveným 
správním poplatkem za ohlášení živnosti 
(nebo podání žádosti o koncesi) je pro 
začínajícího podnikatele zákonem sta-
novená částka 1.000 Kč. Tento správní 
poplatek hradí začínající podnikatelé ho-
tově na přepážce Magistrátu města Pros-
tějova, Odboru obecního živnostenského 
úřadu.   -jk-

Podnikatelé, pozor na neoficiální 
zpoplatněné rejstříky!

Na velikonoční sobotu pořádal 
prostějovský Klub plastikových 
modelářů v  přednáškovém sále 
Národního domu každoroční soutěž 
pro stavitele plastikových modelů 
z Moravy a Čech, spojenou s veřejnou 
výstavou těchto miniaturních modelů 
letadel a bojové techniky. Soutěž 
„odstartoval“ primátor města pan Mi-
roslav Pišťák a popřál všem soutěžícím 
hodně úspěchu v bodovém klání.

Při této příležitosti  Svaz letců 
v  Prostějově vždy vypisuje Cenu 

Svazu letců o nejhezčí model 
letadla československých pilotů. 
Letošními výherci této, mezi 
modeláři prestižní ceny se stali 
v  kategorii dospělých i žáků dva 
soutěžící z  kopřivnického Model 
klubu.. Senior Dušan Ritz s  mod-
elem letounu AVIA 534 a junior 
Martin Suchoň /12 roků / s  mod-
elem letounu SPITFIRE. 

Zlaté poháry putují tentokrát na 
Valašsko.

Za Svaz letců Milan Kirchner

Soutěž hlídky mladých zdravotníkůSoutěž hlídky mladých zdravotníků
Tato soutěž se uskuteční ve středu 9. 

května  od 8.30 na hřišti RG a ZŠ města 
Prostějova, Studentská ulice. Předpoklá-
daný konec je ve 12.00 hod.

Jde o regionální kolo soutěže pro děti ze 
ZŠ okresu Prostějov, ale i pro ostatní děti v 
těchto věkových kategoriích.

Pokud máte zájem, přihlaste do 3. 5. 
2012 svoje družstva o 5ti členech do kate-
gorie mladších (1. - 5. třída) a starší (6. - 9. 
třída). Soutěž má více než padesátiletou 
tradici. 

Pořadatelem je Oblastní spolek ČČK 
Prostějov a zúčastní se jí na stanovištích 

i  Městská policie Prostějov, vojáci, SONS, 
hasiči a zdravotní sestry.

Připraveno zde bude přibližně 15 stano-
višť  -  poskytování první pomoci (obvazo-
vé techniky, resuscitace, ošetření zranění, 
polohování zraněného, transport, test 
z  první pomoci) + dopravní test, střelba 
z laserové pistole, evakuační balíček, po-
můcky pro nevidomé a mnoho dalšího.

Ing. Lenka Černochová, ředitelka 
úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov

Milíčova 3, 796 01 Prostějov 
e-mail : prostejov@cervenykriz.eu

www.cervenykrizprostejov.cz

Cyklistický závod školCyklistický závod škol
Pořadatel: SKC Prostějov, Sportcent-

rum – DDM Prostějov

Místo: Velodrom., Kostelecká 49, 
Prostějov

Kdy: 18. 5. 2012, 

Registrace    9:00 hod
Start             10:00 hod

Kategorie: chlapci a dívky 6. – 9. třída 
ZŠ

Registrace: prihlasky.skcprostejov.cz

INZERCE

Sportovní den na kolečkách
Kdy: 5. 5. 2012, 9.00 - 19.00 hod.
Kde: Severní obslužná Prostějov (uzavřena od 9.00 do 19.00 hod.)
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V polovině dubna proběhla v prostějov-
ských městských lázních sportovně-chari-
tativní akce pro veřejnost. Za zvýhodněné 
vstupné, které poputuje na charitativní 
účely, měli všichni zájemci možnost vol-
ného plavání, ale také si mohli zaplavat 
100 metrů volným způsobem na čas. Od-
poledne byly připraveny soutěže pro děti 
nebo ukázka potápění s přístrojem. Během 
celých 24 hodin se v  jedné dráze střídali 
plavci oddílu ve štafetě a snažili se uplavat 
co nejvíce. Cílem bylo překonat 100 kilo-
metrů, což se povedlo a plavci přidali ještě 
10 kilometrů navíc.

V 10:00 hod. odstartoval do prvního 
úseku 24hodinové štafety prostějovských 
plavců Michal Tomeček. Celkem plavalo 
v závodní štafetě 16 plavců a jejich věko-
vý průměr byl 16 let. Jejich cílem bylo 
překonat hranici 100 kilometrů. Oddí-
lový rekord ve 24hodinové štafetě je 113 
kilometrů. „Tento rekord však vytvořila 
štafeta s věkovým průměrem 18 let. Le-
tošní tým byl v průměru o 2 roky mladší, 
takže jsme si stanovili cíl 100 kilometrů,“ 
popisuje trenér Petr Adamec. 50ti kilo-
metrová hranice padla po 10 hodinách a 
52 minutách, což naznačovalo, že poko-
ření hranice 100 kilometrů by mělo vyjít 
a zůstane i čas na naplavání kilometrů 
navíc.

Po noční části 24hodinovky, kdy plavci 
zažívali krizové situace, se podařilo v 7 ho-
din a 58 minut pokořit hranici 100 kilome-
trů na úseku, který plavala Kateřina Pras-

kačová. V posledních dvou hodinách se už 
snažili naplavat co nejvíce metrů do vypr-
šení časového limitu. Hodinu před koncem 
se štafeta rozhodla, že se budou střídat po 
50-ti metrových úsecích. Poslední hodina 
byla tedy ve znamení sprintů, které někteří 
jeli dokonce motýlkem. V neděli, v 10:00 
byla Kateřina Praskačová 2 metry od kon-
ce bazénu, když se rozezněla píšťalka. Cel-
ková vzdálenost tedy činí 110 kilometrů a 
198 metrů.

Nejrychlejší kilometr z chlapců zaplaval 
Michal Tomeček 11:30,5, z dívek to byla 
Lenka Skoumalová časem 12:00,9. Nej-
mladší účastnicí štafety byla Michaela Pe-
trželová roč. 1999.

V odpoledních hodinách také proběhly 
soutěže pro děti a možnost vyzkoušet si 
potápění s přístrojem, které zajistila Potá-
pěčská škola Melichárek a Šobr. V průběhu 
dne měřili žáci Střední zdravotnické školy 
pulz a tlak zúčastněným. Veřejné štafety 
se zúčastnilo 42 osob, které si vyzkoušely 
zaplavat 100 metrový úsek volným způso-
bem na čas. Nejrychlejším byl Václav Sle-
zák, který zaplaval čas 1:02,6. Nejstarším 
účastníkem byl Pavel Navrátil (roč. 1952) 
a nejmladším Veronika Kozičková (roč. 
2006). V tříčlenných rodinných štafetách 
zvítězila rodina Snídalova (matka, dcera a 
syn) s celkovým součtem časů 5:21,8. Mla-
dým plavcům našeho oddílu i všem účast-
níků z řad veřejnosti patří poděkování za 
předvedené výkony a za účast na této spor-
tovně-charitativní akci. -mm-

110 kilometrů za 24 hodin110 kilometrů za 24 hodin
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Hned dva úspěchy zaznamenali 
prostějovští studenti ze Střední zdra-
votnické školy v dubnu na poli mladé 
vědy.

     První z nich byla Kateřina Zemánk-
ová, která postoupila do celostátního 
kola Olympiády v  psychologii, které 
proběhlo ve dnech 11. a 12. dubna 

v  Kyjově. Zde si to rozdala s  celkem 
dalšími čtrnácti soupeřkami a soupeři 
v  tématu „Láska a přátelství“ a po he-
roickém výkonu dosáhla na vynikající 
čtvrté místo, přičemž medaile jí unikly 
doslova „o prsa“. Jak uvedla její vyučující 
psychologie Ivana Vychodilová, Katka se 
jí svěřila, že konečně chápe pocity spor-
tovce, který zůstane těsně pod stupni 
vítězů, cítí velké zklamání a vyčerpání je 

větší než s medailí na krku, ale musíme 
si uvědomit, že Katka za sebou nechala 
deset soupeřů ve fi nále a desítky dalších 

po celé republice, kteří se do fi nále 
ani nedostali a proto i medaile „bram-
borová“ je obrovským úspěchem.

Další úspěch, tentokrát na kra-
jské úrovni, zaznamenaly studentky 
prvního ročníku „zdravky“ Pospišová  a 
Pospíšilová se svou vyučující Lenkou Vy-
bíhalovou na „Dnech Somatologie 2012“, 
kdy s  tématem „Vylučovací soustava“ 
získaly Cenu studentské poroty, a to mezi 
celkem sedmnácti soutěžícími týmy. 
Předmět Somatologie je středoškolská 
obdoba předmětu Anatomie na škole 
vysoké a tudíž předpokladem úspěchu je 
perfektní znalost lidského těla.

Jak zjistily naše investigativní zdroje, 
děvčata měla našlápnuto i na další dvě 
trofeje, ale vzhledem k vcelku „podivně 
tendenčnímu“ složení poroty byly na-
konec trofeje “zákulisně přerozděleny“, 
ale přece jen děvčata aspoň jednu doslo-
va urvala. Je škoda, že snažení mladých 
je tedy narušováno zákulisními hrami 

dospělých a pak se divme mladým, že 
proti nám dospělým rebelují.

Celkové hodnocení je ale pozitivní, 
Prostějov zase dokázal, že umí vycho-
vávat mladé vědecké talenty v  různých 
oblastech a vzhledem k  blížícímu se 
letošnímu ročníku Středoškolské od-
borné činnosti není Prostějov zase bez 
nadějí na těch nejvyšších fórech. 

Martin Mokroš

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Kateřina Zemánková
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Prostějov sbíral úspěchy mezi mladými vědciProstějov sbíral úspěchy mezi mladými vědci

připravují pro lidi se zdravotním postižením a osoby pečující o 
lidi se ZP tyto dotované kurzy:

Fotokurz na PC 9.5.2012 - 12.5.2012
Internet 21.5.2012 - 24.5.2012 
Expedice Svět pro dospělé 4.6.2012 - 7.6.2012 
Kurzy jsou v době 8.30 hod - 12.55 hod. Vstup 

je berzbarierový.  Bližší informace na http://
www.habro.eu/bariery2012.pdf, nebo 
608/473524, 608/403010

Přihlášky na navratil@habro.cz, 
Ing. Jan Navrátil - Habro, Hliniky 4, Pro-

stějov

Habrové dětské počítačové kurzy pro děti již od 5 let
Afrika 1  - 16.7.2012 - 19.7.2012  ( 8.30 hod - 13.00 hod)
Afrika 2 -   23.7.2012 - 26.7.2012 ( 8.30 hod - 16.00 hod )
Expedice Prostějov - 20.8.2012 - 23.8.2012 ( 8.30 hod - 16.00 hod )
Expedice Indonésie - 27.8.2012 - 30.8.2012( 8.30 hod - 16.00 hod )
bližší informace na www.habro.eu/exp2012.pdf
přihlášky na navratilova@habro.eu, navratil@habro.cz, 608/403010
Ing. Jan Navrátil - Habro, Hliniky 4, Prostějov



Přehled letních táborů o prázdninách 2012
Klub SHM Prostějov

Děti a mladí z Prostějova a okolí,

Blíží se čas letních prázdnin a s nimi přichází nabídka Klubu Salesiánského hnutí 
mládeže. Poznáte nové kamarády, zažijete  spousty zážitků uprostřed přírody.

Informaci získáte na webových stránkách.animatori@Prostějov.cz nebo u o. Jaro-
slava Němce na  čísle: 603953727.

  1. turnus: Pohádkový tábor Stará Voda   30.6. - 7. července  pro děti  10 - 13 let, 
cena tábora 1 400,- Kč Václav Procházka 

  2. turnus: Pohádkový tábor Stará Voda    7. - 14. července pro děti    7 -  10 let, 
cena tábora 1 400,- Kč Anička Ševčíková

  3. turnus: Pohádkový tábor Stará Voda  14. - 21. července pro děti    7 -  10 let, 
cena tábora 1 400,- Kč Jirka Galda

  4. turnus: Pohádkový tábor Annaberg    21. - 28. července pro děti  10 -  13 let, 
cena tábora 1 400,- Kč Pavla Štěpánková

  5. turnus: Ministrantský tábor Annaberg  8. – 14. července pro chlapce do 13 let, 
cena tábora 1 000,- Kč o. Petr Matula

  8. turnus: Brigádnický tábor na Annabergu    19. – 24. srpna, příspěvek na stra-
vu 150,- Kč    o. Jaroslav

        
11. turnus: Zamávání prázdninám na Staré Vodě - pro účastníky z  táborových 

akcí 27. - 31. srpna 
           cena tábora 500,- Kč Jana Kratochvílová

Celostátní setkání mládeže – Žďár nad Sázavou 14. – 19. srpna
- kaplan pro mládež prostějovského děkanátu

INZERCE

Magistrát města Prostějova vydal ob-
čanům dne 2. dubna 2012 poslední kom-
postéry zakoupené z dotace EU.  V deseti 
termínech od listopadu 2011 do výše 
zmíněného 2. dubna 2102 bylo vydáno 
600 ks biopopelnic a 700 ks kompostérů. 
Bionádoby byly občanům zapůjčeny na 
základě smlouvy zdarma.

Cílem akce je vytřídění bioodpadu 
z  komunálního odpadu a tím ponížení 
jeho množství.

 Kompostéry slouží k  výrobě vlastní-
ho kompostu, který občanovi zůstává 
k jeho využití. Biopopelnice se vyváží 1x 
za 14 dní a bioodpad se odveze k dalšímu 
zpracování do fi rmy Spreso, s.r.o. Kralice 
na Hané.  Tak tento odpad neskončí na 
skládce nebo ve spalovně.

Svoz provádí společnost .A.S.A.TS 
Prostějov, s.r.o. každý sudý týden v  so-
botu od 7.00 hod.

Do bionádob patří tráva, drny, listí, 
jehličí, zbytky rostlin, kořeny a listy ze-
leniny, shrabky ze záhonů a trávníků, 
zemina z  květináčů, odpad z  řezu keřů 
i stromů (nastříhaný či štěpkovaný), ku-
sové dřevo včetně přirostlé kůry, nepři-
rostlá kůra, seno, sláma, piliny, zbytky 
zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlin-
ného původu, spadané ovoce (prokládat 
trávou a řezem z keřů), pytlíky od čaje a 
kávová sedlina.

Do bionádob nepatří tekuté zbytky jí-
del, oleje, odpad z  kuchyně živočišného 
původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, 
biologicky nerozložitelné a jiné odpady. 
Po dohodě s kompostárnou neukládejte 
do popelnic ani skořápky z vajíček.

Dále upozorňujeme občany, aby bio-
odpad neukládali do popelnic v  igelito-
vých pytlích! Děkujeme

-ik-
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Sobotní odpoledne 21. dubna patřilo 
v našem městě dětem. V sokolovně na 
Skálově náměstí  se totiž od 15 hodin kon-
ala „Jarní besídka kurzů ZumbAtomic“. 
Jde o speciální „odnož zumby“, která je 
určena pro děti a má svá přesná pravidla. 
Jsou zde eliminovány určité pohyby kla-
sické zumby, jde spíše o to, aby si dítka 
cvičení užila, vyřádila se a udělala tak 
něco pro svoje zdraví.

To bylo vidět i na místě. První nedočkaví 
cvičenci se začali před sokolovnou scházet 
už před třetí hodinou. Samotný program měl 
dvě části, v té první se nám představily děti 
z kroužků ZŠ Železného, po půlhodinové 
pauze se ve druhém bloku se představily také 
děti ze ZŠ Valenty a Palackého. 

„Obešla jsem základní školy a představila 
ředitelům, či jejich zástupcům svůj projekt zum-
ba cvičení pro děti,“ svěřila se nám cvičitelka 
Darina. „Někteří mi vyhověli a podpořili moji 
snahu rozvíjet pohybové aktivity dětí v tomto 
směru, jiní na to neslyšeli,“ dodala. „Moje dcera 
je nadšená, doma nemluví o ničem jiném,“ 
řekla Večerníku jedna z maminek. „Darina si 
umí sjednat respekt a autoritu u dětí. Jsem ráda, 
že něco dělá a nesedí jenom u počítače,“ dopl-
nila svoje slova. 

Diváci i cvičenci se z úst moderátora Micha-
la Muchy dozvěděli, jak vlastně zumba vznikla. 

Zrodila se v podstatě náhodou. V roce 1999 
v Kolumbii lektor aerobiku Alberto Perez alias 
Beto zapomněl vzít na hodinu CD s hudbou, 
kterou běžně používal. Jediné, co měl tenkrát 
u sebe, byla latinskoamerická hudba, kterou 
ten den poslouchal v autě. Nezbylo mu tedy 
nic jiného, než ji pustit a improvizovat. Lidem 
se tento styl cvičení zalíbil, a tak se zrodila 
zumba - sportovní aktivita, spočívající v kom-
binaci posilovacích cviků a tanečních kroků za 
doprovodu latinsko-americké hudby. Využívá 
základní kroky salsy, reggaetonu, merengue 
a curie. Že je zumba naprosto pro každého, o 
tom se mohli všichni přesvědčit na dnešní be-
sídce. Písnička „Ai Se Eu Te Pego“ od Michel 
Teló zvedla ze židel i rodiče a společně s dětmi 
zaplnili všichni celý taneční parket. Zahanbit se 
nenechali ani někteří tatínci. Zájem byl vskutku 
vysoký. Celkem si zacvičilo sedm sestaviček 
více jak 110 dětí. Rodičů a dospělých přišly na 
téměř téměř stovky. 

 „Mám radost, že přišlo tolik dětí. Třeba 
děti změní trochu svůj život a najdou nový 
životní styl, nové kamarády, naučí se pra-
covat v kolektivu, více se otrkají, budou 
samostatnější a jsem přesvědčena, že je-
jich život by tak mohl být naplněnější a 
smysluplnější,“ zhodnotila celé klání Darina 
Vaverková. „Děti tímto způsobem mohou 
svoje tělo lépe formovat a budou v mnohem 

lepší fyzické i tělesné kondici, a to i přesto, 
že nejsou třeba úplně sportovně nebo tanečně 
nadané či talentované,“ dodala lektorka.

Sečteno, podtrženo - celé odpoledne se 
skvěle vydařilo a hlavně děti si jej užily na sto 
procent. Pod vedením své instruktorky Ing. 
Dariny Vaverkové početnému obecenstvu 

předvedly, že fi tness je zábava a cvičení si 
může užít opravdu každý. Melodické a hravé 
rytmy se linuly tělocvičnou a nožkou si do 
rytmu podupával nejeden návštěvník. Dětská 
zářící očka a úsměvy na tvářích mluvily za 
vše a musely pohladit na duši všechny, co se 
besídky zúčastnili...

Jak víte nebo nevíte, v Sokole I cvičí 
v úterý odpoledne malé děti. Od 16 ho-
din „předškoláci“ a hodinu po nich nej-
menší děti se svými rodiči nebo babič-
kami. V obou hodinách je hemžení jako 
v  úle. Je umění děti zaujmout, aby ne-
lezly kam nemají, a stačit jejich rychlosti 
a nečekaným nápadům. I s  tímto pyt-
lem blech je třeba pustit se do nácviku 
skladby pro XV. Všesokolský slet. Úkol 
pro obětavou župní náčelnici Zuzanu. 
Ty nejmenší zase krotí Petra, která je 
specialistkou pro cvičení rodičů s dětmi. 

Skladba „Ať žijí duchové“ je společ-
ná pro rodiče a děti a nejmladší žactvo. 
Hudba je od Jaroslava Uhlíře a pochází 
ze stejnojmenného fi lmu. Stejně jako ve 
fi lmu vystupují skřítkové, děti a dospělí. 
Základní celek tvoří 2 páry rodičů s dět-
mi a 4 předškoláci. Cvičí se s náčiním. Je 
to velký bílý plastový kbelík s červeným 
víkem. Základní celek má ke cvičení 4 
kbelíky.

Když jsme si poprvé s  dětmi v rámci 
průpravy s kbelíky hráli, neslyšeli jsme za 
chvíli vlastního slova. Tak se na ně totiž dá 

bubnovat! Ale všechno jednoho dne děti 
omrzí. Autoři skladby vymysleli s kbelíky 
i další kumšty. Kbelíky se dají kutálet, dá 
se po nich chodit, pokud se poskládají do 
jedné řady, dají se přenášet před sebou a 
nad hlavou. Svou roli má i červené víko, 
aby to bylo ještě zajímavější. Také se z kbe-
líků stavějí pyramidy, po nichž se pocho-
pitelně leze. Rodiče mají nezastupitelnou 
úlohu v tom, aby si skladbu dobře pama-
tovali, děti ohlídali a usměrňovali. I když, 
přiznejme si to, nejmilejší zážitky ze sleto-
vých vystoupení bývají ty, když se situace 
lehce vymkne z  ruky a čtyřletý sokolík 
připraví rodičům i cvičitelům některé z 
překvapení, o nichž jsem se zmínila výše.

 Avšak nepředbíhejme. Ještě musíme 
všechno nacvičit, abychom se mohli před-
vést na sletu Prostějovské župy ve sportov-
ní hale reálky Studentská. Bude to v neděli 
10. června 2012. Děti, o nichž je řeč, mají 
před sebou celý život, v němž, jak doufá-
me, nebude chybět cvičení a sport. Určitě 
před sebou mají i mnohá veřejná vystou-
pení.  10. června budou mít svou premié-
ru! Božena Jiříčková, Sokol I, Prostějov
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Jarní plavecké závody „ O pohár CMG“ 
uspořádalo Cyrilometodějské gymnázium 
v Prostějově již podvanácté. Závodů jed-
notlivců  i družstev  se zúčastnilo téměř 
sto plavců ze základních a středních škol 
Olomouckého kraje.  Závodníci byli roz-
děleni do dvou věkových kategorií. V ka-
ždé z nich nastoupilo šest družstev. První 
tři z  každé disciplíny závodů jednotlivců 
obdrželi diplom a drobnou odměnu. Ví-
tězná družstva si odvezla pohár. V mladší 
kategorii zvítězila ZŠ a MŠ Palackého a ve 
starší Gymnázium Jiřího Wolkera.

Reprezentanti pořádajícího Cyrilometo-
dějského gymnázia obsadili v  mladší kate-
gorii skvělé druhé místo a několik umístění 
na medailových pozicích v závodech jednot-

livců. V kategorii středních škol se družstvo 
CMG umístilo na pátém místě.

S  průběhem celého závodu mohou být 
pořadatelé opravdu spokojeni. Největší díl 
odpovědnosti ležel na Mgr.Ivě Matyáško-
vé, která se organizaci a propagaci závodu 
věnuje již od samého počátku. „ Přes obavy 
ze stoupající křivky virových onemocnění, 
přijel rekordní počet účastníků nejen z Pros-
tějovska, ale i z Olomouce, Litovle, Šumperka 
a Zábřehu na Moravě. Byli jsme svědky velmi 
dobrých výkonů. Blahopřejeme všem vítě-
zům a těšíme se na další ročník“, zhodnotila 
závod Iva Matyášková.

Děkujeme Statutárnímu městu Prostějov, 
které poskytlo příspěvek veřejné fi nanční 
podpory na konání těchto závodů. -jh-

Sokolovna ožila. Děti řádily v rytmu ZumbAtomic

Plavecké závody O pohár CMG
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Nefunkční zářivky a výbojky nepatří 
do  kontejneru se směsným  komunálním 
odpadem, protože z nich mohou při rozbití 
unikat nebezpečné látky. 

Občané  Prostějova mohou bezplatně 
odkládat vyřazené zářivky a výbojky na 
sběrném dvoře U Sv. Anny a též na novém 
sběrném dvoře ve Vrahovicích na ul. Prů-
myslová za hlavním nádražím. Malé úspor-
né kompaktní zářivky a výbojky je možno 
odevzdat i na informační službě Magistrátu 
města Prostějova na nám. T.G. Masaryka 
č.130/14. Zpětný odběr všech použitých 
elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy 
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které 
k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrob-
ců elektrozařízení vedeného ministerstvem 
životního prostředí. Kolektivní systémy 
smluvně zajišťují celý proces likvidace, to 
znamená od vytvoření sítě sběrných míst 
(s využitím sběrných dvorů)  až po předání 
zpětně odebraných elektrozařízení fi rmám, 
které se specializují na  jejich ekologické 
zpracování a recyklaci. Cílem je separovat 
elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či 
nebezpečné látky od ostatního odpadu, kte-
rý končí na skládkách nebo ve spalovnách.  

Systém zpětného odběru a ekologického 
zpracování elektroodpadu však nemůže fun-
govat bez aktivního a vstřícného přístupu spo-
třebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu 
nefunkční zářivku na místě k tomu určeném,  
to znamená v místě zpětného odběru nebo při 
nákupu nového výrobku přímo v prodejně, při-
spěje k ochraně životního prostředí. 

Na základě smlouvy o spolupráci, kterou měs-
to Prostějov uzavřelo s  kolektivním systémem 

EKOLAMP, byly do sběrného dvora v ulici Anen-
ská a nově i ul. Průmyslová umístěny speciální 
kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat 
použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a 
podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či shro-
mažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, 
elektromontážní firmy, menší podniky, instituce 
apod) bez prokazování totožnosti až do počtu 30 
kusů na jednu donášku/dodávku (větší množství 
lze také odevzdat, avšak na základě předchozí do-
mluvy se sběrným dvorem). Na informační službě 
magistrátu je pouze malá sběrná nádoba.

EKOLAMP obcím přispívá na náklady pro-
vozu sběrného místa a plně hradí veškeré ná-
klady na přepravu a recyklaci. Tím město ušetří 
část prostředků ze svého rozpočtu určených na 
provoz systému nakládání s komunálním od-
padem. 

Bližší informace Vám podá na Magistrátu 
města Prostějova pí. Ilona Kovaříková, pracov-
nice Odboru správy a údržby majetku města 
(tel. 582 329559) nebo za provozovatele sběrné-
ho dvora .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. p. Jiří Hume-
ník ( tel. 582 302745).

INZERCE

Po „velikonočních“ závodech v So-
běslavi a Dlouhé Lhotě pokračoval 
Český pohár mládeže v severočeském 
Třebušíně. Nejprve sobotní časov-
ka jednotlivců, v  neděli pak klasický 
silniční závod. Výborným startem do 
sezony se může pochlubit Matouš Hy-
nek, další z řady talentovaných pros-
tějovských cyklistů. Na druhé a páté 
místo ze Soběslavi a Dlouhé Lhoty 
navázal Hynek výborným druhým 
místem v časovce a třetím místem 
v silničním závodě jednotlivců. Mezi 
kadety se z prostějovských závodníků 
prosadil i Luděk Helis a Dan Chy-
til. Prvně jmenovaný se po návratu 
po vážném zranění již napevno za-
bydlel v  první desítce mezi kadety a 
jeho výkonnost se den ode dne lepší. 
Výkonnostní progres zaznamenává 
i další z  prostějovských kadetů, a to 
Dan Chytil, který do letošní sezony 
vstoupil jako kadet prvním rokem. 
Mezi juniory z prostějovských cyklis-
tů prozatím výkonnostně vyčnívá To-
máš Malec, který se na přelomu břez-
na a dubna v  rámci reprezentačního 
výběru ČR účastnil prestižního me-
zinárodního etapového závodu v  ně-
meckém Cottbusu. Malec se závodu 

účastnil po zdravotních problémech 
a celkové 59. místo zcela neodpoví-
dá ambicím a možnostem tohoto ta-
lentovaného závodníka. V  Soběslavi 
Malec obsadil deváté místo a v Dlouhé 
Lhotě dokonce místo šesté. Pro nemoc 
se neúčastnil poháru v Třebušíně. Mezi 
kadetkami můžeme v  prostějovském 
dresu již tradičně vídat i Kristýnu 
Mráčkovou, která se v  letošní sezo-
ně v  silničních závodech prozatím 
umísťuje okolo desátého místa. V žá-
kovské kategorii se stále zlepšujícími 
výkony předvádí Dominik Bušina, 
který v Třebušínské pohárové časovce 
obsadil hezké 13. místo. V  kategorii 
starších žaček je potřeba vyzdvihnout 
výsledky Veroniky Pečonkové, talen-
tované cyklistky z  oddílu SKM Zlaté 
Hory, která je od jara členkou SCM 
při SKC Prostějov a přípravu tak absol-
vuje částečně společně s  prostějovský-
mi cyklisty. V  Třebušíně tato talento-
vaná žákyně zaznamenala premiérové 
vítězství v závodě Českého poháru. Ne-
jen prostějovské mladé cyklisty můžete 
vidět a povzbudit na Českém poháru 
mládeže na dráze, který se bude na 
prostějovském velodromu konat ve 
dnech 25. - 27. května.  -oš-

I na startu letošní sezony mládež 
SKC mezi nejlepšími v ČR  

TŠ Hubený pořádá letní příměstský tábor.  Ten se uskuteční v období 23.7. – 
27.7.2012   a   13.8. – 17.8.2012   od 8:00 – 16:30 hod. Místo - taneční a trénin-
kový sál TŠ Hubený, AUTOKLUB, Bulharská 1, Prostějov. Přihlášky a další info 
: www.tshubeny.eu, tel. 602 755 856, 734 785 454, prazdninovytyden@seznam.cz 

V minulém čísle Radničních listů bylo mylně uvedeno, že zájezd do Řecka po-
skytla vítězi ankety společnost Hellas Line. Správně mělo být uvedeno Hellas 
Tour. Autor článku Marek Sonnevend se tímto omlouvá.

Příměstský tábor s tancemPříměstský tábor s tancem

Sportovec města ProstějovaSportovec města Prostějova

            St ední odborná škola  
                   podnikání a obchodu

            Rejskova 4, Prost jov
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Po požáru nás vykradli. Po požáru nás vykradli. 
Pojišťovna vše uhradilaPojišťovna vše uhradila
„Když už se něco pokazí, tak je to nejméně třikrát!” 
potvrzuje starou pravdu klient Astorie

Je to už několik roků, co v jednom městě 
vybuchla plynová karma. Následoval požár, 
který zachvátil celé vybavení domu. Vše řešili 
hasiči, pomohli sousedé a potom i pojišťovna. 
Klient Astorie celou věc popsal takto: „Seděl 
jsem ve vaně a  najednou rána jako z  děla. 
Přímo v koupelně vybuchla karma. Naštěs-
tí jsem ji za pomoci kbelíku 
a  vody z  vany rychle uhasil 
a  vyběhl jsem zastavit plyn. 
Když jsem běžel po schodech 
k uzávěru, ozvala se další rána 
a proti mně letěly dveře od ko-
telny. To už bouchnul i kotel. Všechno kolem 
hořelo a popálený jsem vyběhl ven z domu, 
abych zastavil plyn. Až poté jsem se podíval 
na můj dům. Byl to smutný pohled. Žádné 
okno, ani rámy v otvorech, potrhané a ho-
řící záclony, dům prasklý od kotelny až po 
střechu a zevnitř se valil kouř. Stál jsem s ote-
vřenou pusou a přemýšlel, jestli v domě ještě 
někdo byl. Děti naštěstí byly ve škole a žena 
v práci. Někdo zavolal hasiče a začalo další 
divadlo. Voda s pěnou dokončily dílo zkázy. 
Když jsem později vešel do domu, jen jsem 
plakal. Nábytek promáčený, parkety zalité 
vodou a hasící pěnou, stěny okouřené, všech-
ny dveře opálené, stropní obklady spálené...  
Přemýšlel jsem, kde na opravu vezmu peníze. 
Všude byla cítit spálenina a byl jsem bezrad-
ný. Někdo z přihlížejících se mě zeptal, jestli 
jsem měl nějakou pojistku. Tohoto jsem se 
chytil a začal jednat. Zavolal jsem do Astorie 
a popsal, co se stalo. Věci se daly do pohybu. 

Odpoledne mi volal nějaký pán z pojišťovny, 
sdělil mi, abychom si vzali nejnutnější věci, že 
máme domluvené nouzové ubytování a že za 
dva dny dojede fi rma a bude kontrolovat stav 
domu a  domácnosti. A  opravdu, ubytovali 
nás v penzionu a třetí den přijela tři vozidla, 
vybavená různými přístroji a udělátky, devět 

chlapů naběhlo do domu. Za 4 
dny byli hotovi a my se ženou 
jsme jenom koukali. Podlaha 
jako nová, stěny čisté – asi jako 
před malováním v  běžné do-
mácnosti, jenom okna chyběla. 

Trhlina v domě byla taky částečně opravená, 
nábytek se taky v mezích možnosti jevil jako 
docela čistý. Podle informací od pojišťovny 
tento zásah stál pojišťovnu skoro 400 tisíc.  Ani 
já jsem nepřišel při plnění pojišťovny zkrátka. 
Dostal jsem peníze na náhradu všech oprav. 
Nakonec jsem byl smutný z  toho, že někdo 
první noc po požáru vlezl do domu a  ještě 
nás vykradl. Synovi ukradl nové, kolo, které 
dostal k Vánocům, a manželce všechny hrnce 
z kuchyně i s památečním porcelánem po její 
babičce.  Co už, bylo to pryč, ale i tyto věci nám 
pojišťovna uhradila. A nebýt odborníků z As-
torie, kteří nám se vším poradili, asi bychom 
nebyli v této těžké situaci tak spokojeni.” 

Vybrat tu správnou pojišťovnu vám 
pomohou odborníci z Astorie. Její kance-
lář najdete u prostějovské tržnice na ad-
rese Kostelní 15/19 Prostějov.  Schůzku 
si lze telefonicky domluvit na telefonním 
čísle 582 330 855 či  604 535 100.  

Chlazená jídla mohou být
srovnatelná s čerstvými 
Taková najdete pod značkou „Užívejte volna - Vaříme my!” 

Prostějov/pr - Náš moderní životní styl, 
kdy jsou lidé neustále na cestách a očeká-
vají fl exibilní a  praktická řešení, s  sebou 
nese zcela nové chování spotřebitelů. Řada 
z nich považuje za důležité, aby se přípra-
va jídla obešla bez zbytečného zdržování, 
a  očekávají také, že výrobci potravin při-
jdou s  přímočarým a  nekomplikovaným 
řešením. Takovým řešením jsou bezesporu 
balená trvanlivá jídla.

Jenže všechna balená jídla nejsou stejná. 
Ne vždy jsou suroviny, z nichž jsou vyro-
beny, právě nejlepší. Problémem může být 
i způsob zachování trvanlivosti. Balená do-
mácí jídla, která najdete pod logem „Uží-
vejte volna - Vaříme my!” jsou synonymem 
pro kvalitní a chutné jídlo. Tyto chlazené 
pokrmy jsou připravovány z  kvalit-
ních vstupních surovin od českých 
dodavatelů při použití nejmoderněj-
ších technologií a  dodržování 
tradičních receptů české 
kuchyně. Firma nově nabí-
zí cenově výhodná rodinná 
balení, která obsahují dvě 
dospělé a  jednu dětskou 
porci. Další novin-
kou je i obědový set, 
který obsahuje jak 
hlavní chod, tak 
i polévku.  

Společnost vyrá-
bějící balené jídla pod značkou 
„Užívejte volna - Vaříme my!” 
stále klade důraz na to, aby tr-
vanlivosti výrobků nebylo do-

saženo chemicky, ale metodou šokového 
zchlazení a  zabalení do misek v  ochranné 
atmosféře. Díky tomu si pokrmy ponechávají 
vysoké procento výživných látek a  chuťově 
jsou na rozdíl od mražených nebo pasterova-
ných pokrmů zcela srovnatelné s čerstvými 
teplými pokrmy. Uvedeným způsobem vy-
ráběné chlazené pokrmy si uchovávají dobu 
spotřeby čtrnáct dnů od data výroby při do-
držení skladovacích podmínek dvou až čtyř 
stupňů Celsia. Takto vyrobené pokrmy pak 
jednoduše můžete ohřát během cca tří až čtyř 
minut v mikrovlnné troubě. Hned na to se 
můžete pustit do chutného jídla.   

Pod známkou Užívejte volna - Vaříme my 
najdete gastronomické služby pro všechny, 
kteří požadují chutné a zdravé stravování bez 

nutnosti přípravy. Jedná se o chlazená 
jídla s garantovanou kvalitou, skvělou 
chutí a jednoduchou přípravou – stačí 
si je ohřát a jíst. Můžete se dobře najíst 
i tehdy, když jste v časové tísni, nemáte 
v dosahu restauraci nebo si jen chcete 

užít svůj volný čas.
Takto připravená jídla mů-

žete najít i  v  Prostějově, 
konkrétně v  Obchodní 
galerii ARKÁDA. Brzy 
bude otevřena i podni-

ková prodejna ve 
Wolkerově ulici. 
Jídla si ale mohou 

objednávat také celé 
fi rmy nebo i  samotní 

zaměstnanci na emailu 
info.varimemy@seznam.cz.  

né jídlo. Tyto chlazené 
raravovováványny zz kkvavalilit-t
rovin od českýcý h
žití nejmoderněj-
dodržování
ůů ččeskéké 
vvěě nanabíbí-
rororodidinnnnnnáá 
hujíj  dvě 
ětskou 
n-
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od značkou
aařířířímeme mm !y!y!””
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nunutntnosostiti ppříříprpravavyy.
jíj dla s gag rantovan
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